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DEL 1 Introduktion
Denne VVM-redegørelse og miljørapport for Sejerø Bugt Havmøllepark består af
5 delrapporter.






Del 0: Ikke-teknisk resume
Del 1: Indledning og baggrund
Del 2: Det marine miljø
Del 3: Miljøforhold på land
Del 4: Sammenfatning og konklusion

Alle emner, der er påkrævet behandlet i henhold til VVM-bekendtgørelsen /6/ og
Lov om miljøvurdering af planer og programmer /8/, er dækket i de 5 delrapporter, der fremadrettet benævnes ”VVM-redegørelsen”.
Nærværende delrapport, ”Indledning og baggrund”, udgør del 1 af VVMredegørelsen for Sejerø Bugt Havmøllepark. For yderligere uddybning af rapportopbygning henvises til læsevejledningen i kapitel 2.

Foto: Danish AirPhoto
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1 Indledning
Som mange andre lande har Danmark en stor energipolitisk udfordring i både at
sikre energiforsyningen og samtidig bidrage til at nedbringe den globale opvarmning gennem reduktion i udledningen af drivhusgasser.
Siden 1980’erne har Danmark været et af foregangslandene med hensyn til udbygning af vindkraft. Især inden for de seneste 10-15 år er udviklingen gået stærkt
med udbygningen af flere storskala havmølleparker, hvoraf den seneste blev
idriftsat ved Anholt i sommeren 2013. Desuden er etablering af havmølleparken
ved Horns Rev 3 på nuværende tidspunkt sendt i udbud, og havmølleparken forventes at være tilsluttet og i fuld produktion senest i 2020.
Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk
aftale for perioden 2012 - 2020. Energiaftalen er en afgørende forudsætning for
at kunne dække en stadig større del af energiforbruget i Danmark med vedvarende energi.
Regeringens mål er, at hele Danmarks energiforsyning (el, gas, varme og transport) skal være baseret på vedvarende energi i 2050. Den energipolitiske aftale
sikrer bl.a., at vindenergi i 2020 vil dække 50 % af det samlede danske elforbrug.
Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn energiforsyning blev det vedtaget, at der inden 2020 skal opstilles 500 MW kystnære havmøller, hvilket senere i 2012 blev konkretiseret til 50 MW forsøgsmøller samt et
udbud af 450 MW kystnære havmølleparker fordelt på seks områder.
I Energiaftalen fra marts 2012 blev det blandt andet vedtaget, at der inden
2020 skal opstilles 500 MW kystnære havmøller, hvoraf 450 MW skulle i almindeligt udbud. Den 14. juli 2014 indgik et stort flertal af partierne i folketinget en vækstpakkeaftale med regeringen. Som konsekvens heraf skal udbuddet
af kystnære havmøller reduceres fra 450 MW til 350 MW.
Analyser og undersøgelser, der danner grundlaget for denne VVM-redegørelse,
er baseret på hensigten om at etablere i alt 450 MW kystnære havmøller. Det er
vurderet, at reduktionen fra 450 MW til 350 MW ikke vil påvirke vurderingerne og konklusionerne i denne VVM-redegørelse, idet der uændret skal kunne
etableres 200 MW havmøller i det område, som VVM-redegørelsen omhandler.

I november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen seks områder for kystnære havmølleparker, hvor der skal gennemføres undersøgelser og udbud for opstilling af havmøller samt planlægning for ilandføringsanlæg med tilhørende ud-
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bygning af elforsyningsnettet på land. Alle seks områder udbydes i konkurrence
af Energistyrelsen. Udbuddet forventes gennemført i starten af 2016.
De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm, se Figur 1-1. Placeringen af områderne er et resultat
af Havmølleudvalgets1 screening af de danske farvande for egnede placeringer til
mindre kystnære havmølleprojekter.

Figur 1-1 Placering af de seks kystnære havmølleprojekter.

1

Havmølleudvalget er et udvalg nedsat med det formål at finde egnede placeringer for fremtidens udbygning

med havmølleparker. Udvalget består af Energistyrelsen (formand), Søfartsstyrelsen, Naturstyrelsen, Risø-DTU
og Energinet.dk.
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De kystnære havmølleparker skal placeres i afstande på minimum 4 km fra kysten, og i hvert enkelt område må der maksimalt opstilles 200 MW havmøller,
ved Bornholm dog maksimalt 50 MW. Den mere kystnære placering af mindre
parker er primært ønsket for at holde omkostninger til udbygning og drift af
vindkraft nede. Eksempelvis forventes omkostninger til anlæg, drift og vedligehold af kystnære havmølleparker at kunne mindskes på grund af lavere sejltid for
montørerne. Desuden antages nettilslutningsomkostningerne at kunne mindskes,
da kablerne til land er kortere, og de mindre anlægsstørrelser medfører, at de kan
nettilsluttes på lavere spændingsniveauer via transformere placeret på land, således at etablering af transformatorstationer på søterritoriet undgås.
For at havmølleparkerne kan realiseres, kræves tilladelser, som forudsætter gennemførelse af en såkaldt VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet),
herunder gennemførelse af nødvendige forundersøgelser som grundlag for redegørelsen. Da projekterne omfatter såvel energianlæg på havet som på land, varetages myndighedsarbejdet fælles mellem Energistyrelsen og Naturstyrelsen. Se i
øvrigt kapitel 4 for yderligere detaljer vedrørende VVM-proces og lovgivning.
Energinet.dk fik i januar 2013 pålæg fra Klima-, Energi- og Bygningsministeren
om at forestå udarbejdelse af forundersøgelser og VVM-redegørelser for de seks
havmølleparker forud for et koncessionsudbud. Energinet.dk er en selvstændig
offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og med egen bestyrelse. Energinet.dk ejer, driver og udbygger det overordnede forsyningsnet, som er ”elektricitetens motorveje”.
Gennemførelse af forundersøgelser og udarbejdelse af VVM-redegørelser forud
for udbudsfasen skal bl.a. sikre, at etableringen af havmølleparkerne kan foretages uden forsinkelse og til den lavest mulige pris. De investorer, der byder på
koncessionen, vil således byde på et mere oplyst grundlag.
Der vil blive udbygget havmølleparker med en samlet installeret effekt på 350
MW i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet om alle eller hvilke havmølleparker, der
skal realiseres. Den kommende koncessionshaver vil blive ansvarlig for opførelsen af havmølleparken. Design, mølletype og fundamenttype besluttes af den
valgte koncessionshaver.
Nærværende VVM-redegørelse vedrører Sejerø Bugt Havmøllepark, der planlægges placeret ca. 4 km fra kysten nord for Røsnæs, jf. Figur 1-1. Der er udarbejdet
tilsvarende VVM-redegørelser for de 5 andre mulige havmølleparker. Havmølleprojektet i Sejerø Bugt præsenteres mere detaljeret i afsnit 3 i dette dokument
samt i VVM-redegørelsens del2 ”Det marine miljø” og del 3 ”Miljøforhold på
land”.
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2 Læsevejledning
2.1 VVM-redegørelse og baggrundsrapporter
VVM-redegørelsen er et led i en større proces, der skal tilvejebringe grundlaget
for myndighedernes tilladelse til projektet. Processen kan følges nærmere på Naturstyrelsens hjemmeside /1/ samt på Energistyrelsens hjemmeside /2/, samt på
Energinet.dk’s hjemmeside, hvor relevant dokumentation ligeledes kan findes.
VVM-redegørelsen omfatter etablering, drift og afvikling af havmølleparken med
tilhørende sø- og landkabler samt nødvendige landanlæg for tilslutning til det eksisterende elforsyningsnet. Redegørelsen består af fem delrapporter med hvert sit
hovedtema, jf. Tabel 2-1.
Del 0 omfatter et letlæseligt ikke teknisk resumé af det samlede projekt og projektets effekter på miljøet.
Del 1 ”Indledning og baggrund” (nærværende delrapport) indeholder en beskrivelse af baggrunden for projektet og de overordnede lovgivnings- og planlægningsmæssige bindinger for et kommende projekt. Dokumentet kan læses i sammenhæng med en af de to delrapporter, der beskriver og vurderer påvirkningerne
på henholdsvis det marine miljø (del 2) og miljøforhold på land (del 3).
Del 2 ”Det marine miljø” behandler projektets miljøpåvirkninger på det marine
miljø.
Del 3 ”Miljøforhold på land” behandler miljøpåvirkninger på land. Dette omfatter
alle landanlæg og miljøpåvirkninger fra anlæg på havet, der giver anledning til
påvirkninger på land. Del 3 omhandler også emner, hvor en opdeling mellem
marine påvirkninger og påvirkninger på land ikke har været hensigtsmæssig, fx er
projekts samlede påvirkninger af luftemissioner placeret i del 3.
Del 4 ”Sammenfatning og konklusion” opsummerer redegørelsens resultater og
vurderinger.
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Tabel 2-1 Indhold af de fem delrapporter
Delrapport

Indhold

Del 0 Ikke teknisk resumé
Del 1 Indledning og baggrund

Indledning
Læsevejledning
Projektet
Lovgrundlag og VVM-proces
Planforhold
Lovgivningsmæssige bindinger
Alternativer
Vurderingsmetode

Del 2 Det marine miljø

Teknisk projektbeskrivelse
Eksisterende forhold
Mulige påvirkninger
Grænseoverskridende virkninger og kumulative effekter
Natura 2000
Afværgeforanstaltninger
Tekniske mangler og/eller manglende viden

Del 3 Miljøforhold på land

Teknisk projektbeskrivelse
Eksisterende forhold
Mulige påvirkninger
Grænseoverskridende virkninger og kumulative effekter
Natura 2000
Afværgeforanstaltninger
Tekniske mangler og/eller manglende viden
Overvågning

Del 4 Sammenfatning og konklusion

Sammenfattende vurdering og konklusioner

Som grundlag for VVM-redegørelsen er der udarbejdet en række baggrundsrapporter, der beskriver projektet og projektets miljøeffekter i større detaljeringsgrad, se Tabel 2-2. Af hensyn til den danske og udenlandske offentligheds interesse samt at parken udbydes internationalt via et EU udbud er de baggrundsrap-
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porter, der vedrører de marine anlæg, udarbejdet på engelsk, mens baggrundsrapporter vedrørende landanlæggene er udarbejdet på dansk.
Tabel 2-2 Baggrundsrapporter der er udarbejdet som grundlag for VVM-redegørelsen
Nr.

Indhold

Sprog

1

Teknisk anlægsbeskrivelse, Offshore anlæg

Engelsk

2

Teknisk anlægsbeskrivelse, Anlæg på land

Dansk

3

Sediment, vandkvalitet og hydrografi

Engelsk

4

Havbundstyper – flora og fauna

Engelsk

5

Fisk

Engelsk

6

Fiskeri

Dansk

7

Marine pattedyr

Engelsk

8

Fugle og flagermus

Engelsk

9

Arkæologi (land og marin)

Dansk

10

Sejladsforhold

Engelsk

11

Radar og radiokæder

Dansk

12

Flytrafik

Dansk

13

Landskabelige forhold og visualisering

Dansk

14

Naturinteresser

Dansk

15

Arealinteresser

Dansk

16

Øvrige miljøforhold

Dansk

17

Befolkning og sundhed

Dansk

18

Socioøkonomi

Dansk

19

Støj (luftbåren og under vand)

Dansk

20

Emissioner

Dansk

Alle baggrundsrapporter findes i elektronisk form og er tilgængelige på:



Energistyrelsen - http://www.ens.dk/kystnære og
www.ens.dk/nearshorewind
Naturstyrelsen - http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/miljoevurdering-ogvvm/vvm/igangvaerende-vvm-sager/

Udover de tekniske og miljørelaterede baggrundsrapporter er der også udarbejdet
rapporter vedrørende geofysik, geoteknik samt meteorologiske og oceangrafiske
forhold. Disse rapporter er udarbejdet i forbindelse med forundersøgelserne for
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havmølleparken og har udgjort baggrundsdata for en række af emnerne vurderet i
VVM-redegørelsens baggrundsrapporter

2.2 Ordliste
Ud over den anvendte terminologi i forbindelse med selve vurderingen af miljøpåvirkningerne (se kapitel 8) anvendes i denne VVM-redegørelse flere specifikke
betegnelser, ord, fagtermer, forkortelser og enheder. For at sikre en entydig brug
og forståelse af de anvendte termer er der udarbejdet en samlet ordliste i Bilag 1 Ordliste.
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3 Projektet
Sejerø Bugt Havmøllepark planlægges placeret ca. 4 km fra kysten nord for Røsnæshalvøen. Havmølleprojektet omfatter en havmøllepark med en installeret effekt på op til 200 MW med tilhørende landanlæg for tilslutning til det eksisterende elforsyningsnet. Projektområdet fremgår af Figur 3-1 og omfatter:






Undersøgelsesområde for havmøller
Kabelkorridorer på land og på havet
Eksisterende stationsanlæg for tilslutning til elforsyningsnettet
Korridorer for mulig kabelstation på land
Evt. nedtagning af luftledning fra Stationsanlæg Røsnæs mod Kalundborg

Figur 3-1 Projektområde for Sejerø Bugt Havmøllepark.
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Havmølleparken i Sejerø Bugt skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde. Energistyrelsen stiller som et krav, at havmølleparken på 200 MW
ikke må lægge beslag på et areal, der er større end 44 km2. For en mindre parkstørrelse reduceres arealet, der maksimalt må beslaglægges tilsvarende. Mølletype, fundamenttype og opstillingsmønster er ikke kendt på nuværende tidspunkt
og vil først blive endeligt fastlagt i forbindelse med tildeling af koncession og efterfølgende detailprojektering i 2016. Det er forudsat, at der anvendes havmøller
med en størrelse på 3 MW eller 10 MW eller havmølle af en størrelse derimellem.
Den strøm, som havmøllerne producerer, føres via op til seks søkabler til land,
hvor den via nedgravede landkabler og en mulig ny kystnær kabelstation tilsluttes
eksisterende stationsanlæg i elforsyningsnettet. Ved etablering af en større havmøllepark med behov for flere parallelle søkabler, vil det være nødvendigt at
etablere en kystnær kabelstation. Den kystnære kabelstation har til formål at
samle og transformere den ilandførte strøm til højere spænding i ét videreført kabel for at reducere effekttab og reducere anlægsomkostninger for nettilslutningen.
Der er planlagt to mulige ilandføringspunkter for kablerne fra Sejerø Bugt Havmøllepark, henholdsvis et vestligt og et østligt punkt på nordsiden af Røsnæs, jf.
Figur 3-1. Fra ilandføringspunkterne planlægges landkabler etableret inden for en
ca. 300 m bred og op til ca. 22,5 km lang kabelkorridor. Korridoren forløber
overordnet fra kysten evt. via stationsanlægget på Røsnæs i en bue øst om Kalundborg, evt. via stationsanlægget ved Novo Syd og eventuelt videre til 400 kV
stationsanlægget ved Asnæsværket syd for Kalundborg.
Tabel 3-1 Afgrænsning af undersøgelsesområde
Projektelement

Undersøgelsesområde (omtrentlig udbredelse)

Havmøllepark

60 km2 undersøgelsesområde

Ilandføringskabel

Op til 6 søkabler i op til 2 korridorer af hhv. 4 km og 5,5 km. Undersøgelseskorridoren for ilandføring af søkabler er 500 m bred.

Landkabel

Kabelkorridor på op til 22,5 km fra Røsnæs til Asnæsværket og eventuel kabellægning af eksisterende 50 kV luftledning fra Røsnæs til Kalundborg. Planlægningsbæltet for kabelkorridoren er ca. 300 m bred.

Kabelstation/Stationsanlæg

Mulig ny kabelstation (op til 10.000 m2 -fremskudt transformer) og
udbygning af stationsanlæg Røsnæs , stationsanlæg NOVO Syd eller
stationsanlæg ved Asnæsværket.

Selve tilslutningen til og udbygningen af de eksisterende anlæg på land vil afhænge af størrelsen af havmølleparken. Der kan således blive tale om tilslutning til én
eller flere af ovennævnte stationsanlæg, og der skal eventuelt etableres en ny kabelstation på Røsnæs. Afhængigt af størrelsen af en realiseret havmøllepark i Sejerø Bugt kan projektet desuden komme til at omfatte en erstatning af den nuvæ-
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rende 50 kV luftledning fra Røsnæs til Kalundborg med et jordlagt kabel. Kablet
vil blive etableret indenfor den viste korridor for landkabler, jf. Figur 3-1.
Projektets primære elementer, som er behandlet i forundersøgelser og VVMredegørelse er listet i Tabel 3-1.
I første offentlighedsfase (se afsnit 4.4.1) blev en indledende afgrænsning af undersøgelsesområdet for landanlæggene præsenteret. Dette tog udgangspunkt i en
kabelkorridor med en bredde på 1 km. Høringssvarene fra første offentlighedsfase
og en konfliktafdækning i forhold til arealinteresser og beskyttelsesmæssige arealbindinger har bidraget til en indsnævring og justering af kabelkorridoren. Den
endelige kabelkorridor for henholdsvis landkabler og en mulig ny kabelstation på
land fremgår af Figur 3-1.

3.1 Tidsplan
En koncessionshaver er endnu ikke blevet udpeget, og den detaljerede tidsplan
for projektet er derfor ikke kendt på nuværende tidspunkt. Dog forventes det, at
koncessionshaver udpeges primo 2016 og at detailprojekteringen og anlægsarbejdet starter umiddelbart herefter. Havmølleparken skal være klar til at producere
el senest i 2020, og dens forventede levetid er omkring 30 år.
Tidsplanen for det forventede projektforløb for Sejerø Bugt Havmøllepark fremgår af Figur 3-2. Tidsplanen er udarbejdet på grundlag af Energistyrelsens og
Energinet.dk’s erfaringer fra tidligere havmølleprojekter.

Figur 3-2 Tidslinje for det forventede projektforløb.
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4 Lovgrundlag og
VVM- proces
4.1 VVM-regler
VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.
VVM-reglerne for elproduktionsanlæg på havet fremgår af Klima-, Energi- og
Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af
virkninger på miljøet (VVM) ved projekter om etablering mv. af elproduktionsanlæg på havet /4/, som fastsat i medfør af VE-lovens § 26 /5/.
VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning /6/. Ifølge bekendtgørelsens § 17 behandles denne VVM-redegørelse dog efter tidligere bekendtgørelse nr.
1510 af 15. december 2010.
Da projektet omfatter energianlæg både på havet og på land, varetages myndighedsarbejdet fælles mellem Energistyrelsen og Naturstyrelsen. Energistyrelsen
under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet er godkendende VVM-myndighed
for anlæg på havet og koordinerer myndighedsbehandlingen af hele projektet.
Energistyrelsen giver på baggrund af bl.a. VVM-redegørelsen tilladelse til etableringen af selve havmølleparken, herunder det interne kabelnet på havet samt
ilandføringskablerne frem til ilandføringspunktet på land. Naturstyrelsen under
Miljøministeriet er godkendende myndighed for landanlæggene. Naturstyrelsen
giver på baggrund af bl.a. VVM-redegørelsen VVM-tilladelse til de anlæg på land,
som skal etableres for at bringe strømmen fra havmøllerne ind i det danske elforsyningsnet.
Reglerne har til formål at sikre, at elproduktionsanlæg på havet samt bygge- og
anlægsprojekter på land, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun
kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse.
Formålet med VVM-redegørelsen er at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for
såvel en offentlig debat som for VVM-myndighedens endelige beslutning om,
hvorvidt der skal gives tilladelse til projektets realisering. I VVM-redegørelsen
påvises, beskrives og vurderes projektets direkte og indirekte virkninger på miljøet, herunder virkninger på:




Mennesker, fauna og flora
Jordbund, vand, luft, klima og landskab
Materielle goder og kulturarv
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Samspillet mellem disse faktorer

Når et anlægsprojekt på land er vurderet som VVM-pligtigt, skal der ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning
(planloven) /7/ foreligge et godkendt kommuneplantillæg før en tilladelse til
etablering af projektet kan udstedes. Kommuneplantillægget skal miljøvurderes i
henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 af lov om miljøvurdering af planer og programmer /8/.
Naturstyrelsen udsteder kommuneplantillægget på vegne af de involverede
kommuner mens kommunerne selv er ansvarlig myndighed for udarbejdelse og
vedtagelse af lokalplaner med tilhørende miljøvurderinger, hvis der skal ske væsentlige ændringer eller nybygninger af stationsanlæg på elforsyningsnettet.
Om havmølleparken i Sejerø Bugt skal realiseres vil først blive afgjort i forbindelse med det udbud, der gennemføres efter udarbejdelse og godkendelse af denne
VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport. Først når
og hvis der indgås koncessionsaftale for havmølleparken, vil projektets udformning blive endeligt fastlagt. Ligeledes vil VVM-tilladelse først blive givet og kommuneplantillæg først blive vedtaget, når der i 2016 er indgået koncessionsaftale
og områderne for etablering af kystnære havmølleparker således er kendt.
For så vidt angår anlægningsprojektet på havet, opnår koncessionshaveren (vinderen af udbuddet), umiddelbart efter indgåelse af koncessionsaftalen, tilladelse
til etablering af elproduktionsanlægget samt tilhørende internt ledningsnet efter §
25 i VE-loven /5/. Etableringstilladelsen vil i givet fald indeholde vilkår som sikrer, at havmølleprojektet holder sig indenfor rammerne af VVM-redegørelsen for
området.
Etableringstilladelse og VVM-tilladelse vil blive givet samtidigt. Begge afgørelser
vil blive truffet på baggrund af den fælles VVM-redegørelse. Energistyrelsens
etableringstilladelse kan påklages til Energiklagenævnet mens Naturstyrelsens
VVM-tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Koncessionshaveren
må ikke udnytte etableringstilladelsen før klagefristen er udløbet.

4.2 VVM af projektet – begrundelse for VVM-pligt
Anlæggelsen af Sejerø Bugt Havmøllepark med tilhørende forsyningsnet omfatter
anlæg både på havet og på land.
Energistyrelsen har afgjort, at der er VVM-pligt for havdelen af projektet (jf. § 2,
stk. 3 i BEK nr. 68 af 26/01/2012).
Energinet.dk har den 21. oktober 2013 via Kalundborg Kommune anmeldt projektet til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har vurderet, at landdelen af projektet vil
kunne påvirke miljøet væsentligt og har derfor den 25. november 2013 meddelt
VVM-pligt (jf. § 3, stk. 2 i BEK nr. 1510 af 15/12/2010).
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Det er endvidere vurderet, at landanlægget er uløseligt forbundet med hovedprojektet om etablering af havmøller, og at projektet i sin helhed, på det foreliggende
grundlag, ikke kan udelukkes at kunne medføre en væsentlig påvirkning på miljøet. Der udarbejdes på denne baggrund én samlet VVM-redegørelse for hele projektet.
VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før Energistyrelsen på
baggrund af godkendte forundersøgelsesrapporter har udstedt en etableringstilladelse med nærmere vilkår for etablering, drift og afvikling af havmølleparken.
Projektet kan endvidere først realiseres, når Naturstyrelsen har givet VVMtilladelse og udstedt kommuneplanretningslinjer for landanlægget ledsaget af en
redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet.

4.3 Miljøvurdering af kommuneplantillæg
Lovgivningen og de danske regler om miljøvurdering af kommende planer og
projekter omfatter to regelsæt, hvor det ene er beskrevet ovenfor (VVM-reglerne).
Det andet regelsæt tager sigte på en vurdering af planerne for projekterne. I overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der således foretages en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplaner /8/.
Miljøvurderingerne, der følger af VVM-reglerne, vil imidlertid i stort omfang tilgodese kravene til en miljøvurdering af kommuneplantillægget. Derfor indarbejdes de ekstra elementer, der skal belyses i henhold til miljøvurderingsloven /8/ i
VVM-redegørelsen, således at der kun fremlægges én rapport, ”VVM-redegørelse
og miljørapport”, for dette projekt. VVM-redegørelsen vil dække alle aspekter, der
er påkrævet i henhold til både VVM-bekendtgørelsen /6/ og Lov om miljøvurdering af planer og programmer /8/.
De ekstra elementer, der følger af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, gælder høring af berørte myndigheder i forbindelse med fastlæggelse af undersøgelsesindholdet, der ikke opfyldes af VVM-reglerne, forud for udarbejdelsen
af miljøvurderingen. Endvidere skal der i miljøvurderingen beskrives forslag til et
eventuelt overvågningsprogram samt konsekvenserne for befolkningens sundhed.
Begge dele er sikret indarbejdet i denne VVM-redegørelse.
Inden Naturstyrelsen træffer afgørelse om vedtagelse af retningslinjer for projektet, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Redegørelsen bliver,
sammen med en kopi af indkomne bemærkninger, forslag og indsigelser fra offentlighedsfasen, fremsendt til Kalundborg Kommune, for at give kommunen lejlighed til at udtale sig.
I relevant og nødvendigt omfang udarbejder Kalundborg Kommune lokalplan for
de kommende stationsarealer inden stationerne kan etableres/ udvides. Hvis det
vurderes at stationsarealerne ikke er lokalplanpligtige, kan de opføres på baggrund af landzonetilladelse. Lokalplaner og landzonetilladelser udarbejdes på

18

baggrund af Naturstyrelsens kommuneplantillæg, og lokalplanerne fastlægger de
nærmere krav til disponeringen af området. Lokalplaner vil først blive udarbejdet, når der i 2016 er vedtaget endelige kommuneplantillæg og der er meddelt
VVM-tilladelse til projektet.

4.4 Fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold
Forud for udarbejdelse af VVM-redegørelsen er der gennemført en såkaldt scoping /11/. Denne har medvirket til at fastsætte både indholdet af VVMredegørelsen samt indholdet af miljørapporten til vurdering af planernes indflydelse på miljøet.
Med scopingen er videns- og datagrundlaget beskrevet og behovet for tilvejebringelse af yderligere data, der er nødvendige for at kunne vurdere påvirkningerne
på miljøet som følge af etablering, drift og afvikling af havmølleparken med tilhørende landanlæg, er søgt afdækket.
Der har i forbindelse med 1. offentlighedsfase (se afsnit 4.4.1) været en dialog
mellem Energinet.dk, Energistyrelsen og berørte myndigheder for afklaring af
grundlaget for VVM-redegørelsen og miljørapporten. Dataindsamlingen og de
gennemførte undersøgelser er afstemt i forhold hertil.
Der har i forbindelse med afklaringen af fokusområder og vidensniveauet i relation til VVM-redegørelsen, været afholdt møder med en række af de relevante
myndigheder, herunder blandt andet Naturstyrelsen, Energistyrelsen, Kalundborg Kommune, Vikingeskibsmuseet, Museum Vestsjælland, Søfartsstyrelsen,
Værnsfælles Forsvarskommando (tidl. Hærens Operative Kommando og Søværnets Operative Kommando), Trafikstyrelsen samt Kulturstyrelsen, hvor undersøgelsesomfanget er præsenteret og drøftet.
Høringssvarene, fra borgere og organisationer, fra 1. offentlighedsfase er ligeledes
inddraget i scopingen og således i fastlæggelsen af indholdet af VVMredegørelsen. Disse præsenteres overordnet i det følgende.

4.4.1

Inddragelse af offentligheden og relevante myndigheder

Idefase – 1. offentlighedsfase

I perioden fra den 24. januar 2014 til den 24. februar 2014 har der i forbindelse
med 1. offentlighedsfase været indkaldt idéer og forslag til VVM-redegørelsen for
Sejerø Bugt Havmøllepark, hvor projektet også har været i høring ved berørte
myndigheder. I forbindelse hermed har Energinet.dk afholdt borgermøde den 6.
februar 2014 på Havnsø Hotel og Kursuscenter.
Fra myndigheder, borgere og organisationer er der i denne fase fremkommet bemærkninger til projektforslaget og forslag til emner, der ønskes belyst i VVMredegørelsen og miljørapporten. I alt er der indkommet 122 høringssvar. Af disse
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høringssvar var 9 fra myndigheder og erhverv og 113 høringssvar var fra borgere
og interesseorganisationer, hvoraf de 76 var et kædebrev.
Høringssvarene omhandler henholdsvis selve projektet, fx kabelføring, en række
generelle miljøgener, herunder visuelle forhold, støj, og barriereeffekter på havet
samt mere lokalt specifikke forhold fra enkelte lodsejere. Generelt kan høringssvarene sammenfattes således:












Generelt påpeges risikoen for tab af rekreative værdier, og at dette skal indgå i
vurderingen af de socioøkonomiske forhold. I forbindelse med kabellægningen på land er der bemærkninger om placeringen i forhold til skovområdet
Klosterskov, og der er forslag om udformning af kabelstationen, så den bedre
indpasses i omgivelserne.
Naboerne udtrykker betænkeligheder ved udbygning af stationen ved Kalundborg på grund af støj samt støjpåvirkning fra selve havmølleparken, herunder
særligt lavfrekvent støj.
Den visuelle påvirkning har fokus i flere henvendelser. Der stilles blandt andet forslag om illustration af 6 MW møller, konkrete visualiseringspunkter og
opstillingsmønster. Derudover pointeres det, at den visuelle påvirkning fra belysning og solglimt fra vingernes rotation bør afværges.
Projektområdets nærhed til Natura 2000-områder er i høringssvar vurderet
at være problematisk og dette emne ønskes undersøgt nærmere og nødvendig
afværge skal indarbejdes i projektet. Det fremhæves blandt andet, at der i vinterhalvåret findes sortand og fløjlsand primært uden for projektområdet. Der
er bekymring for den mulige påvirkning af fugleliv ved eksempelvis Vrøj og risiko for at gæs og vadefugle der opholder sig ved Alleshave Bugt/Saltbæk Vig
kolliderer med møllerne i forbindelse med træk til og fra området.
På havet er der bemærkninger til afgrænsningen af projektområdet mod sejlruten vest for området. Desuden er der ønsker om, at søkabler placeres udenom Røsnæs og i stedet føres direkte til Asnæsværket. Fiskeriinteresser ønskes
tilgodeset så vidt muligt i forbindelse med drift af havmølleparken, og risiko
for negativ påvirkning på fiskeri skal belyses.
De sikkerhedsmæssige forhold på havet nævnes også som vigtige forhold, der
skal afklares. Det gælder bl.a. hensyn til spærringsområder, frihøjde under
møllevinger på minimum 20 m til HAT (højeste astronomiske tidevand) og
kollisionsvenlige fundamenter samt krav om nødstopmulighed.

En mere udførlig oversigt over høringssvarene findes i scopingrapporten /11/.
2. offentlighedsfase

Med denne VVM-redegørelse er de miljømæssige undersøgelser og vurderinger
gennemført, og VVM-redegørelsen og forslag til kommuneplantillæg er sendt i
den 2. offentlige høring. Endnu en gang får borgere, myndigheder og organisationer mv. således mulighed for at give deres mening til kende.
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Først herefter og på baggrund af VVM-redegørelsens konklusioner og de indkomne bemærkninger vil Naturstyrelsen kunne udstede kommuneplantillæg og
VVM-tilladelse til projektet, og Energistyrelsen vil kunne godkende forundersøgelsesrapporterne med henblik på udstedelse af en etableringstilladelse til havmølleparken med tilhørende søkabler.

4.5 Internationale forpligtelser ESPOO
Da større anlægsprojekter kan have en grænseoverskridende karakter, har Danmark tiltrådt en række internationale aftaler om beskyttelse af havmiljøet i danske farvande. Danmark er endvidere forpligtet til, gennem artikel 7 i EU’s VVMdirektiv /8/, at informere nabostater om projekter, der kan have en grænseoverskridende miljøeffekt.
Danmark har ligeledes tiltrådt den såkaldte ESPOO-konvention /10/. ESPOOkonventionen er en FN-konvention, der er ratificeret af Danmark og en lang række andre lande. Konventionen skal modvirke påtænkte aktiviteters grænseoverskridende skadevirkninger på miljøet. ESPOO-konventionen fastlægger rammer
for, hvornår nabolande skal orienteres og konsulteres om projekter, der kan have
grænseoverskridende effekt.
Naturstyrelsen har med Energistyrelsen i forbindelse med annoncering af ESPOO
høring ved 1. offentlighedsfase vurderet, at Sejerø Bugt Havmøllepark ikke forventes at have en indvirkning på miljøet på tværs af landegrænser. Der forventes
derfor ikke foretaget en høring i henhold til ESPOO-konventionen i forbindelse
med 2. offentlighedsfase.

4.6 Kumulative effekter
VVM-redegørelsen omfatter også vurderinger af kumulative effekter. Det vil sige
projektets virkninger i samspil med påvirkninger fra andre projekter. Således omfatter vurderingerne af kumulative effekter den samlede påvirkning (kumulation)
på omgivelserne fra havmølleparken i samspil med andre projekter eller anlæg
med lignende effekter på omgivelserne.
Kumulative effekter kan være det, som akkumuleres gradvist over tid, og som virker forstærkende på andre ting. De kumulative effekter kan være samspillet med
andre udviklinger i området, således at anlæggets miljømæssige påvirkning kan
vurderes som en helhedsbetragtning i forhold til områdets miljømæssige bæreevne.
I forbindelse med vurderingen af de kumulative effekter skal ikke blot eksisterende forhold tages i betragtning men også arealanvendelse og aktiviteter som følge
af allerede eksisterende, udnyttede og uudnyttede tilladelser eller vedtagne planer.
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Kumulative effekter behandles i henholdsvis del 2 (det marine miljø) og del 3
(miljøforhold på land) af VVM-redegørelsen.
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5 Planforhold
I det følgende præsenteres relevant gældende planlægning inden for undersøgelsesområdet på land og til vands samt det overordnede formål med kommuneplantillægget for landanlæggene. Et kommuneplantillæg er et supplement til den
eksisterende kommuneplan (der præsenteres i afsnit 5.4) og udstedes normalt af
den ansvarlige kommune. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en
lokalplan eller et projekt.
Derudover ses der på planforhold, der er gældende for hele projektområdet både
på land og til vands, og som fastlægger de overordnede målsætninger og rammer
for arealanvendelse, natur- og miljøbeskyttelse.
Der tages udgangspunkt i overordnede statslige planer, regional planlægning og
Kalundborg Kommuneplan 2013.

5.1 Natur- og vandplaner
I de statslige natur- og vandplaner er der fastlagt mål for udpegningsgrundlaget
for internationale naturbeskyttelsesområder, for grundvandet og for forekomster
af overfladevand.

5.1.1

Naturplaner

Natura 2000-områderne2 er omfattet af en plan, hvis formål er at prioritere den
nødvendige indsats på naturområdet med henblik på at stoppe tilbagegangen og
sikre fremgang i den sårbare danske natur, der er omfattet af EU’s Natura 2000direktiver, ved en målrettet indsats at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget i de enkelte områder. Undersøgelsesområdet på havet ligger tæt på Natura 2000-område N154, der er omfattet af Natura 2000-plan for Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og Bollinge
Bakke /15/.
Kabelkorridoren på land ligger tæt på Natura 2000-område N166 Røsnæs og
Røsnæs Rev, der er omfattet af Natura 2000 plan for Sejerø Bugt, Saltvig Bæk,
Bjergene og Bollinge Bakke /15/.

2

Natura 2000 er en fælles betegnelse for EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområ-

der. Se afsnit 6.1 for yderligere beskrivelser.
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5.1.2

Vandplaner

Vandplanerne3 sætter rammerne for opfyldelse af målet i EU’s vandrammedirektiv om, at alle vandområder – grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af
havet – skal have ”god tilstand” i 2015.
Miljømålet omfatter økologisk og kemisk tilstand. Den økologiske tilstand gælder
ud til 1-sømilgrænsen, mens den kemiske tilstand gælder ud til 12-sømilgrænsen.
I forbindelse med forslag til vandplaner for de kystnære områder er der fastlagt
indsatskrav, som skal bringe vandområderne i ”god økologisk tilstand” og ”god
kemisk tilstand”.
Undersøgelsesområdet for Sejerø Bugt Havmøllepark ligger i vandplan for hovedopland 2.1 Vanddistrikt Sjælland /16/. Hele undersøgelsesområdet er udlagt
med mål om ”god kemisk tilstand” og ”god økologisk tilstand”.
I vandplanerne er der præsenteret national overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA 2011-2015), der har til formål at understøtte prioriterede nationale
behov for overvågningsdata om påvirkning, tilstand og udvikling i naturen og
miljøet.
Drikkevandsinteresser
Vandplan 2010-15 indeholder desuden retningslinjer for udpegning af:





Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
Områder med drikkevandsinteresser (OD).
Følsomme indvindingsområder med angivelse af hvilken type forurening
de er følsomme overfor, eksempelvis nitratfølsomme indvindingsområder.
Indsatsområder, hvor der er behov for en særlig indsats til at beskytte drikkevandsinteresser.

De aktuelle udpegninger sker i henhold til Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer/30/ og findes på Danmarks Miljøportal.
Hovedparten af kabelkorridoren på land ligger i områder, hvor der er udpeget
drikkevandsinteresser (OD). En mindre del af korridoren ligger i nitratfølsomme
indvindingsområder, som er udpeget på baggrund af sårbarhed i forhold til nedsivning fra terræn.
Skaldyrvande
Skaldyrvande er en type beskyttet område, der skal udpeges og indgå i vandplanerne (jf. Miljømålslovens § 9) /25/. Udpegningen er afgrænset til områder, hvor-

3

Læs mere om vandplaner på Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/
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fra skaldyr (muslinger og snegle) skal kunne sendes direkte til konsum uden behandling.
I skaldyrvande er der fastsat kvalitetskrav for pH, temperatur, farve, opslæmmede stoffer, saltindhold, iltindhold, kulbrinteindhold, indhold af organiske halogenforbindelser og metaller, samt indhold af smagsforstyrrende stoffer. Der er
ikke overlap mellem undersøgelsesområdet og udpegede skaldyrvande.

5.2 Regional udviklingsplan
Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 for Region Sjælland har følgende vision for 2020 /13/:
"I år 2020 er Region Sjælland den grønne region i Europa. Talent, erhvervsmæssige styrker, en central placering og et højt kompetenceniveau skaber velstand, vækst og udvikling på et bæredygtigt grundlag. Vi skaber udvikling gennem nye utraditionelle løsninger og internationalt samarbejde."
Til visionen er der 10 målsætninger, heriblandt en om grøn energi:
"I 2020 skal mindst 20 % af energiforsyningen i Region Sjælland være baseret
på vedvarende energikilder."

5.3 Råstofplan for Region Sjælland 2012 – 2023
Med Råstofplanen fastlægges rammer for miljømæssig og økonomisk bæredygtig
vækst og udvikling, så de naturlige råstoffer i undergrunden kan bidrage med materialer til byggeri og anlæg /14/.
Formålet med råstofplanen er at sikre forsyningen med råstoffer, samtidig med at
der tages hensyn til natur- og miljøbeskyttelse, byudvikling og infrastrukturanlæg
mm. Planen omfatter både råstofforekomsterne på land og på havet. Undersøgelsesområderne på land og på havet indeholder ingen udpegede råstofområder.
Kabelkorridoren på land grænser op til et mindre råstofområde nordvest for Røsnæs Station.

5.4 Kommune- og lokalplaner
Planloven /7/ er det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af kommune- og lokalplaner. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sammenfattende kommuneplanlægning, som blandt andet udmøntes i en kommuneplan. Kommuneplanen udstikker de overordnede rammer for den fremtidige udvikling og beskriver de
bindinger, retningslinjer og bestemmelser, der vedrører arealanvendelsen inden
for kommunen.
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Kommuneplanens rammebestemmelser fastsætter rammerne for planlægningen
inden for et givet delområde. Rammerne for, hvordan et delområde nærmere må
udnyttes, fastlægges i lokalplanen for området. En lokalplan må ikke stride mod
rammebestemmelserne i kommuneplanen. Det er kommunalbestyrelsen, der
fastsætter rammerne for arealudnyttelsen i kommuneplanen og rammerne inden
for lokalplanens område.
Nedenfor præsenteres retningslinjer og rammer i Kalundborg Kommuneplan
2013 samt lokalplaner, som er relevante for dette projekt.

5.4.1

Kalundborg Kommuneplan 2013

I det følgende præsenteres kommuneplanens overordnede retningslinjer samt
gældende kommuneplanrammer og den potentielle konflikt med forslag til kommuneplantillæg for de planlagte landanlæg.
Kommuneplanens retningslinjer
Korridorerne for både kabelstationer og landkabler ligger primært i udpegede
landområder, der har landzonestatus. Kabelstationsområdet ved den eksisterende Røsnæs Station indeholder desuden et mindre område udpeget til rekreative
formål. Korridoren for landkabler løber langs Kalundborgs bygrænse og krydser
således områder udlagt til bolig, erhverv og rekreative områder jf. Figur 5-1.
Landområde
Landområder beliggende i landzone er arealet uden for by- og sommerhusområder. Landområderne er primært forbeholdt jordbrugserhvervene og friholdes som
hovedregel for anden anvendelse.
Nye tekniske anlæg og bebyggelser, der ikke tjener det lokale jordbrugserhverv,
kan kun placeres i det åbne land, såfremt det efter en konkret vurdering placeres
under hensyn til naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative, miljømæssige eller landbrugsmæssige interesser /12/. Disse forhold skal der således
tages hensyn til ved udformning og placering af en ny kabelstation.
Boligområde
Boligområder skal anvendes til helårs boligformål med de bebyggelsesformer, der
er nævnt i de specifikke rammebestemmelser for det enkelte område. Som hovedregel kan boligområder også indeholde børneinstitutioner, fællesanlæg for områdets beboere og faciliteter til fritids- og kulturformål, som kan indpasses naturligt. Det kan i forbindelse med den enkelte bolig tillades, at der drives virksomhed
inden for miljøklasse 1, når virksomheden ikke forårsager støj, trafik eller gener,
som overskrider det normale for et boligområde /12/.
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Erhverv
Områderne skal anvendes til erhvervsformål. Der kan som hovedregel ikke tillades nye boliger i erhvervsområder. Der kan også etableres offentlige funktioner,
der vedrørende skala, funktion og miljømæssige forhold kan forliges med den øvrige virksomhed i området.
Rekreativt område
Områderne skal anvendes til rekreative formål, hvilket omfatter alle fritids- og turistanlæg, kolonihaver og rekreative grønne områder. I rekreative områder må
der kun opføres bebyggelse i tilknytning til områdets funktion. Det kan være til
kulturelle formål, museum, kursusvirksomhed, restaurationsvirksomhed og kioskfunktioner samt til særlige overnatningsfaciliteter og klublokaler til fritidsaktiviteter /12/.
Potentiel konflikt med retningslinjer
I det følgende præsenteres relevante retningslinjer i kommuneplanen, der ligger
inden for kabelkorridorerne, og som kan blive påvirket af projektet. Retningslinjerne og de direkte påvirkninger er kort præsenteret i Tabel 5-1.
I VVM-redegørelsens del 3 ”Miljøforhold på land” beskrives formålene med retningslinjerne i kommuneplanen, eksempelvis vedrørende natur, kultur og landskab, og der gives en mere detaljeret vurdering af de potentielle påvirkninger. I
VVM-redegørelsens del 3 vurderes henholdsvis de direkte konflikter med retningslinjerne og de indirekte påvirkninger fra eksempelvis selve havmølleparken.
Tabel 5-1 Relevante kommuneplanretningslinjer.
Retningslinje

Potentiel konflikt med landanlæggene

Beskrives i VVMkapitel

Uddybes i baggrundsrapport

Større uforstyrret
landskab

Hovedparten af Røsnæs er udpeget
både bevaringsværdigt landskab
og større uforstyrret landskab.
Korridoren for kabelstationen og
den nordlige del af korridoren for
landkablet ligger inden for disse
udpegninger og ved etablering af
kabelstation skal der tages hensyn
til retningslinjen.

”Landskab og kulturhistorie”, del 3

”Landskabsanalyse og visualiseringer”

Særligt værdifulde
landskaber

Do

”Landskab og kulturhistorie”, del 3

”Landskabsanalyse og visualiseringer”

Geologiske
interesseområder

Korridoren for kabelstationen og
den nordlige del af korridoren for
landkabler er beliggende i det geologiske interesseområde, ”Røsnæs”, der kan blive påvirket af
etablering af kabler og kabelstation, som derfor kan være i konflikt

”Landskab og kulturhistorie”, del 3

”Landskabsanalyse og visualiseringer”
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Retningslinje

Potentiel konflikt med landanlæggene

Beskrives i VVMkapitel

Uddybes i baggrundsrapport

med retningslinjen.
Lavbundsområder

Omkring Kærby Å findes udpegede
lavbundsarealer. Projektet vurderes at kunne gennemføres uden
konflikt med retningslinjen.

”Overfladevand” del 3

”Arealinteresser”

Kirkeomgivelser

Raklev og Tømmerup kirker er
omgivet af kirkeomgivelser, der
ligger inden for kabelkorridoren.
Etablering af kablerne vurderes
ikke at være i strid med udpegningerne.

”Landskab og kulturhistorie”, del 3

”Landskabsanalyse og visualiseringer”

Kulturmiljøer

Kabelkorridoren på land berører
to kulturmiljøer på Asnæs, Husmandsbebyggelser omkring Lerchenborg og Lerchenborg–
området. Etablering af kabler vurderes ikke at være i strid med retningslinjen.

”Landskab og kulturhistorie”, del 3

”Landskabsanalyse og visualiseringer”

Rekreative interesser
– besøgsområder
og stier

Kabelkorridoren krydser besøgsområdet på Asnæs, rekreative stiforbindelser og badestrande.
Landanlæggenes påvirkninger på
rekreative forhold vurderes at være af mindre betydning og midlertidige, og er derved ikke i strid
med retningslinjerne.

”Landskab og kulturhistorie samt befolkning”, del 3

”Landskabsanalyse og visualiseringer” og ”Arealinteresser”

Økologiske
forbindelser

Der er udpeget økologiske forbindelser langs kyststrækningen ved
de mulige ilandføringer, langs
Kærby Å og et mindre vandløb syd
herfor.

”Naturinteresser”, del
3

”Natur på land”

Ilandføringer og vandløb underbores. Idet de økologiske forbindelser arealmæssigt er sammenfaldende med ilandføringerne og
vandløbene undgås konflikten
medretningslinjerne.
Infrastrukturanlæg

Kabelkorridoren krydser højspændingsledninger, eksisterende og
planlagte veje, jernbanen og forsyningsledninger. Den sydlige del
ligger inden for et potentielt biogasområde. Projektet skal derfor
tilpasses eksisterende og planlagte
anlæg i forbindelse med detailfasen.

”Infrastruktur”, del 3

”Arealinteresser”

Skovrejsningsområder

Kabelkorridoren krydser områder
hvor skov er ønsket (centralt i korridoren) og uønsket (særligt på
Røsnæs). Det endelige tinglyste

”Naturinteresser”, del
3

”Arealinteresser”
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Retningslinje

Potentiel konflikt med landanlæggene

Beskrives i VVMkapitel

Uddybes i baggrundsrapport

”Landskab og kulturhistorie”, del 3

”Landskabsanalyse og visualiseringer” og ”Arealinteresser”

deklarationsbælte skal friholdes
for tilplantning.
Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er
opdelt i zone a og zone b
– se afsnit 6.5.

Hovedparten af kabelkorridoren
ligger inden for zone B, mens
ilandføringspunkterne krydser zone A. Kabelstationsområderne og
den eksisterende station Røsnæs
ligger ligeledes i zone B.

Kommuneplanrammer
Kommuneplanrammerne er bindeled mellem kommuneplanens hovedstruktur og
retningslinjer og den mere detaljerede lokalplanlægning. De er grundlaget for den
fremtidige lokalplanlægning, men er også vejledende for kommunens øvrige administration af områder og enkeltsager.
De generelle rammebestemmelser omfatter bestemmelser for de enkelte rammeområders arealanvendelse samt for en række tværgående emner. De generelle
rammebestemmelser er gældende, hvor intet andet er nævnt om det pågældende
emne under det enkelte rammeområdes bestemmelser.
Kommuneplanrammerne ses i Tabel 5-2 og Figur 5-1.
Tabel 5-2 Kommuneplanrammer.
Rammeområde

Beskrivelse

Placering i
projektet

Vurdering

K12.R08

Området til kabelstation
er delvist omfattet af
rammeområde
K12.RO8, udlagt til rekreativt område.

Korridor for
kabelstation
ved eksisterende station Røsnæs.

Størstedelen af området til kabelstation er beliggende udenfor rammeområdet, og det vurderes, at
en udvidelse af kabelstationen kan ske ud i det åbne land uden påvirkning af eksisterende rammeområde. Anlægget vurderes ikke at påvirke rammeområdet.

K12.BL1
2

Rammeområdet ligger i
kabelkorridoren og er
udlagt til blandet bolig
og erhverv. Rammeområdet er bebygget.

Kabelkorridor

Da rammeområdet er tæt bebygget, vil det ikke være muligt at føre et kabel gennem rammeområdet.

Kabelkorridoren løber i
den vestlige del af rammeområdet, der er ubebygget. Rammeområdet
er udlagt til erhvervs-

Kabelkorridor

K05.E01

Der er god mulighed for at føre kablet udenom
rammeområdet, hvor der er ca. 150-200 meter på
hver sin side af rammeområdet. Det vurderes derved, at det ikke er nødvendigt at ændre rammebestemmelserne eller afgrænsningen.
Det er muligt at føre kablet gennem rammeområdet, da denne del af området ikke er bebygget. Placeringen af kablet kan få en betydning ift. fremtidig
placering af erhvervsvirksomheder i området.
Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at ændre
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Rammeområde

Beskrivelse

Placering i
projektet

område.
K05.E11

Kabelkorridoren er omfattet af et mindre hjørne af rammeråde
K05.E11, der ikke er bebygget. Rammeområdet
er udlagt til erhvervsområde.

Vurdering

rammebestemmelserne.
Kabelkorridor

Det er muligt at føre kablet gennem rammeområdet, da denne del af området ikke er bebygget. Placeringen af kablet kan få en betydning ift. fremtidig
placering af erhvervsvirksomheder i området. Der
kan være et delområde, der pga. arealstørrelsen ikke kan udnyttes til erhvervsvirksomhed.
Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at ændre
rammebestemmelserne.

Rammeområde

Beskrivelse

Placering i
projektet

Vurdering

K05.E02

Kabelkorridoren er omfattet af et lille hjørne af
rammeråde K05.E02,
der ikke er bebygget.
Rammeområdet er udlagt til erhvervsområde.

Kabelkorridor

Det er muligt at føre kablet gennem rammeområdet, da denne del af området ikke er bebygget. Placeringen af kablet kan få en betydning ift. fremtidig
placering af erhvervsvirksomheder i området. Der
kan være et område, der pga. arealstørrelsen ikke
kan udnyttes til erhvervsvirksomhed.
Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at ændre
rammebestemmelserne.

K05.E10

Rammeområdet er udlagt til erhvervsområde,
og en stor del af området er ikke bebygget.

Kabelkorridor

Det er muligt at føre kablet gennem rammeområdet,
da hovedparten af dette område ikke er bebygget.
Placeringen af kablet kan få en betydning ift. fremtidig placering af erhvervsvirksomheder i området.
Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at ændre
rammebestemmelserne.

K05.E04

Den eksisterende kabelstation ved Novo Syd er
omfattet af den østlige
del af rammeområde
K05.E04. Rammeområdet er udlagt til erhvervsområde.

Kabelkorridor

Der er plads i rammeområdet til, at der kan ske en
udvidelse af kabelstationen. Det vurderes derved, at
det ikke er nødvendigt at ændre rammebestemmelserne.

K05.R04

Kabelkorridoren løber
gennem en stor del af
rammeområde
K05.R04. Rammeområdet er udlagt til rekreativt område.

Kabelkorridor

Det er muligt, at få kablet ført gennem rammeområdet uden at ligge begrænsninger for dette. Projektet
er således i overensstemmelse med gældende rammebestemmelser, da området reetableres.

Kablet løber gennem
rammeområdet, der ikke er bebygget. Rammeområdet er udlagt til erhvervsområde.

Kabelkorridor

K05.E09

Det vurderes derved, at det ikke er nødvendigt at ændre rammebestemmelserne.
Det er muligt at føre kablet gennem rammeområdet,
da hovedparten af dette område ikke er bebygget.
Placeringen af kablet kan få en betydning ift. fremtidig placering af erhvervsvirksomheder i området.
Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at ændre
rammebestemmelserne.

K05.R03

En ganske lille del af
kabelkorridoren, ca. 700

Kabel-

Der er muligt at føre kablet gennem rammeområdet,
og det vil ikke påvirke anvendelsen af området, da
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Rammeområde

K06.E06

K12.E01

Beskrivelse

Placering i
projektet

m2, er omfattet af rammeområde K05.R03.
Rammeområdet er udlagt til rekreativt område.

korridor

Kabelkorridoren er omfattet af den vestlige del
af rammeområde
K06.E06. Rammeområdet er udlagt til erhvervsområde.

Kabelkorridor

Rammeområdet er udlagt til erhvervsområde.

Kabelkorridor

Vurdering

området reetableres.
Det vurderes derved, at det ikke er nødvendigt at ændre rammebestemmelserne.

Det er muligt at føre kablet gennem rammerådet,
hvor en del af dette ikke er bebygget. De nævnte sikkerhedszoner til virksomhederne omfatter ikke kabler.
Det vurderes derved, at det ikke er nødvendigt at ændre rammebestemmelserne.
Det er muligt at føre kablet gennem rammerådet,
hvor en del af dette ikke er bebygget. De nævnte sikkerhedszoner til virksomhederne omfatter ikke kabler.
Det vurderes derved, at det ikke er nødvendigt at ændre rammebestemmelserne.

K07.E01

Kabelstationen ved Asnæs er omfattet af rammeområde K07.E01, der
er udlagt til erhvervsområde.

Kabelkorridor

Det er muligt at føre kablet gennem rammerådet, der
ikke er bebygget i denne del, men indeholder to vejforbindelser. Der er ligeledes plads til en udvidelse af
kabelstationen, såfremt dette måtte være nødvendigt.
Det vurderes derved, at det ikke er nødvendigt at ændre rammebestemmelserne.
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Figur 5-1 Rammer for lokalplanlægningen. Numrene henviser til plannumre i Kalundborg Kommuneplan 2013.

5.4.2

Kommuneplantillæg

Der skal i kommuneplanen optages retningslinjer om beliggenhed og udformning
af det VVM-pligtige anlæg, før det må påbegyndes.
Kommuneplantillægget udstedes af Naturstyrelsen, bl.a. når staten er bygherre jf.
VVM-bekendtgørelsens § 11 (BEK nr. 764 af 23/06/2014).
Retningslinjerne optages i kommuneplanen ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg, som er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er
nødvendigt i forhold til realiseringen af et projekt eller en lokalplan.
Kommuneplantillægget fastlægger retningslinjer for kabelanlæggets beliggenhed,
samt beliggenhed og udformning af kabelstationer. Med retningslinjerne fastlægges en arealreservation for kabelkorridoren. Inden for reservationen må der ikke
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etableres bygninger, anlæg, beplantning mv. eller foretages planlægning, der kan
forhindre tilkoblingen eller forhindre adgang til kabler i tracéet.

5.4.3

Lokalplaner

Lokalplaner kan fastsætte detaljerede bestemmelser for anvendelse, placering,
omfang og udseende af anlæg i et mindre område. Et påtænkt anlæg skal være i
overensstemmelse med lokalplanen. Alternativt kan der søges dispensation, som
kun kan meddeles, hvis det påtænkte anlæg ikke er i strid med lokalplanens principper.
Strækningsanlæg som kabler er ikke lokalplanpligtige, og kabelanlæg kan således
etableres, uden at strækningsanlægget er muliggjort af lokalplanen. Stationsanlæg skal derimod ligge inden for lokalplanens bestemmelser eller være mulige på
baggrund af en dispensation.
Såfremt dele af projektet er lokalplanpligtigt, vil Kalundborg Kommune udarbejde lokalplanforslag, der vil blive sendt i høring. Kalundborg Kommune er myndighed for detailplanlægningen og afgør om byggeri og anlæg er lokalplanpligtigt
eller om der kræves landzonetilladelse.
Eksisterende planer ses på Figur 5-2.
Tabel 5-3 Lokalplaner.
Lokalplan

Beskrivelse

Placering i
projektet

Vurdering

3.8-1

Område til udvidelse af kabelstationen er omfattet af en del af
Lokalplan 3.8.1 – En udvidelse
af golfbanen nord for Røsnæsvej.

Korridor for
kabelstation.

Det vurderes, at en udvidelse af kabelstationen kan ske mod nordøst, og udenfor lokalplanområdet.

6.4-2

Kabelkorridoren er omfattet af
den vestlige del af lokalplan 6.42. Lokalplanen muliggør en udvidelse af Statoil raffinaderiets
serviceområde samt en ny vejforbindelse.

Kabelkorridor

Kabelkorridoren påvirker udnyttelsen og
disponeringen af erhvervsområderne. Der
skal ved den endelige fastlæggelse af korridoren sikres afstand til højspændingsledningen. Kablet er dog i overensstemmelse
med lokalplanen.

7.9-3

Lokalplan for et erhvervsområde
ved Maglehøjvej.

Kabelkorridor

Kablet kan anlægges i overensstemmelse
med lokalplanen og dens disponering af
området.

6-2-2

Lokalplanfor Novo Nordisk A/S.

Kabelkorridor

Kablet kan anlægges i overensstemmelse
med lokalplanen og dens disponering af
området.

6.5-2

Lokalplan for Rendsborgparken.
Delområde B kan anvendes til
transformerstation.

Kabelkorridor

Kablet kan anlægges i overensstemmelse
med lokalplanen og dens disponering af
området.

Der kan etableres en 132/50/10
kV transformerstation til udbyg-

En udvidelse af transformerstationen forventes at kunne ske indenfor delområde B,
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Lokalplan

Beskrivelse

Placering i
projektet

ning af Kalundborgs elforsyning.

Vurdering

der er i overensstemmelse hermed.

Figur 5-2 Lokalplaner med angivelse af plannummer for hver enkelt plan.
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6 Lovgivningsmæssige
bindinger
De energipolitiske aftaler (se afsnit 1) definerer de overordnede rammer for gennemførelsen af projektet.
Ud over godkendelse af projektet efter VVM-reglerne skal projektet opnå godkendelse efter øvrig relevant dansk lovgivning. Det drejer sig bl.a. om elforsyningsloven, lov om Energinet.dk, naturbeskyttelsesloven, museumsloven, vandløbsloven, miljømålsloven mv. De lovgivningsmæssige bindinger beskrives i dette
kapitel. I forbindelse med fastlæggelse af det endelige projekt og de efterfølgende
anlægsarbejder skal de fornødne dispensationer og tilladelser indhentes hos relevante myndigheder.

6.1 International naturbeskyttelse (Natura 2000)
Natura 2000 er en fælles betegnelse for EF-habitatområder, EFfuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Områderne danner tilsammen et
økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. Målet er at sikre
eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at bevare.
Et hovedelement i beskyttelsen af Natura 2000-områder er, at myndighederne i
deres administration og planlægning ikke må vedtage planer, projekter eller lignende, der skader de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at bevare. Nær undersøgelsesområdet findes flere internationale beskyttelsesområder.
Disse er vist i Figur 6-1 og listet op i Tabel 6-1.
Potentielle påvirkninger på de omkringliggende Natura 2000 områder behandles
i VVM-redegørelsens del 2 kapitel 14 og del 3 kapitel 22.
Tabel 6-1 Natura 2000 områder i og nær projektområdet.

Natura 2000-område

Habitat (H)
Fuglebeskyttelse (F)
Ramsar (R)

Indgår i VVMredegørelsen

55

Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

H51, F31, R14

Del 2

107

Fyns hoved, Lillegrund og Lillestrand

H91

Del 2

154

Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg
og Bollinge Bakke

H135, H244, F94, F99, R18

Del 3
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Natura 2000-område

Habitat (H)
Fuglebeskyttelse (F)
Ramsar (R)

Indgår i VVMredegørelsen

166

Røsnæs og Røsnæs Rev

H195

Del 2

196

Ryggen

H172

Del 2

198

Hatter Barn

H174

Del 2

205

Munkegrunde

H205

Del 2

Det fremgår, at der ikke forekommer geografiske overlap mellem projektområdet
for Sejerø Bugt Havmøllepark og de internationale beskyttelsesområder, hverken
på land eller på havet.

Figur 6-1 Internationale beskyttelsesområder nær undersøgelsesområdet
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EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder er underlagt EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv, som er implementeret i dansk lovgivning
bl.a. ved habitatbekendtgørelsen /18/.
Habitatdirektivets formål er at beskytte arter og naturtyper, der er karakteristiske, truede, sårbare eller sjældne i EU. Habitatdirektivet udpeger bl.a. områder, der kan være med til at opretholde og sikre levestederne. Fuglebeskyttelsesdirektivet har bl.a. til formål at beskytte levestederne for fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme over for ændringer af levesteder i EU. Det gælder både
for områder, hvor disse fugle yngler, og for områder, som fuglene regelmæssigt
gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre.
Ramsarområder er vådområder af international betydning og skal beskyttes,
hvis:



Der i området regelmæssigt opholder sig mindst 20.000 vandfugle.
Der i området regelmæssigt opholder sig 1 % af en population af en art eller
underart af vandfugle.

Vådområderne omfatter strandenge, moser, søer, fjorde og lavvandede havområder med en vanddybde på under 6 meter.
Alle danske Ramsarområder indgår i EF-fuglebeskyttelsesområderne og er derfor
også en del af Natura 2000-netværket.

6.2 Beskyttede arter
Habitatbekendtgørelsen /18/ rummer ud over udpegningen af habitatområder
endvidere en mere generel beskyttelse af en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV (benævnt bilag IV-arter), som også gælder uden for Natura 2000områdets grænser. Bekendtgørelsens ordlyd er som udgangspunkt meget restriktiv og betyder, at ”der ikke må gives tilladelser eller vedtages planer mv., der kan
beskadige eller ødelægge yngle- eller rastepladser for visse dyrearter, hvis det
medfører at den pågældende bestands bevaringsstatus ikke kan opretholdes”/19/.
På havet gælder endvidere Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved
projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet
/20/. Denne bekendtgørelse er ligeledes restriktiv, idet den udover at beskytte
yngle og rasteområder også sikrer, at ”…de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a, ikke forsætligt forstyrres i deres naturlige udbredelsesområde, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer
eller vandrer, med skadelige virkninger for arten eller bestanden”.
I forbindelse med skrivebordskortlægningen er der lavet en vurdering af hvilke
bilag IV-arter, der er relevante at eftersøge inden for korridoren. Udvælgelsen er
dels foretaget ud fra kommunens kendskab til forekomst af bilag IV-arter i og i
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nærheden af korridoren og dels ud fra offentlig tilgængelig viden om bilag IVarter i området fra databaserne ”Naturdata.dk” og ”fugleognatur.dk”.
På den baggrund er der ved Sejerø Bugt på land eftersøgt følgende bilag IV-arter:
Markfirben.

Bilag IV-padder og

Samtlige arter af flagermus.
I forbindelse med feltundersøgelserne på land er der fx registreret markfirben,
flere arter af flagermus. Resultaterne af feltundersøgelserne præsenteres i VVMredegørelsens del 3.


Marine bilag IV-arter som er naturligt hjemmehørende i Danmark er, jf. habitatbekendtgørelsen /18/ og bekendtgørelse om konsekvensvurdering /20/ :




Alle arter af flagermus.
Marsvin.
Alle andre arter af hvaler.

De marine bilag IV arter der kan forekomme i projektområdet er hvaler, særligt
marsvin, samt trækkende flagermus. Forekomst og udbredelse er kortlagt vha.
skrivebordsstudie og feltarbejde. Resultaterne af kortlægning og feltarbejde præsenteres i VVM-redegørelsens del 2.
Det endelige tracé for kablerne er ikke kendt i skrivende stund. Vurderingerne af
potentiel negativ påvirkning af de beskyttede naturområder og levesteder for bilag IV-arter er således gennemført som en worst case-vurdering, der antager, at
samtlige lokaliteter inden for kabelkorridorerne kan blive påvirket.

6.3 Havstrategi
Danmarks Havstrategi er et led i gennemførelsen af EU's havstrategidirektiv/24/.
Formålet med direktivet er at fastholde eller etablere ”god miljøtilstand” i alle europæiske havområder senest i 2020. Midlet til at nå dette mål er udarbejdelse af
havstrategier med målsætninger for natur og miljø, overvågningsprogrammer og
indsatsprogrammer.
Miljøministeriet har udarbejdet basisanalyser, hvor der er præsenteret en integreret vurdering og klassifikation af miljøtilstanden fra HELCOM HOLAS. Sejerø
Bugt er karakteriseret ved en ”ringe-moderat tilstand” /21/.
Danmarks Havstrategi fra 2012 tegner et aktuelt billede af de danske havområders tilstand og fastsætter samtidig miljømål. Indsatsprogrammer, som beskriver
de foranstaltninger, der bedømmes nødvendige for at kunne nå de fastsatte mål
skal udarbejdes senest i 2015.
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EU har den 23. juli 2014 endvidere vedtaget direktivet om maritim fysisk planlægning. Maritim fysisk planlægning handler om at planlægge, hvornår og hvor
menneskelig aktivitet finder sted på havet for at sikre, at det foregår så effektivt
og bæredygtigt som muligt. Direktivet er bl.a. vedtaget ud fra betragtninger om
den intense og stærkt stigende efterspørgsel efter det maritime rum til forskellige
formål som fx anlæg til produktion af energi fra vedvarende energikilder mv.
EU-landene vil frit kunne planlægge deres egne havaktiviteter, men lokal, regional og national planlægning i fælles farvande vil blive mere forenelig gennem et
sæt fælles minimumskrav. Direktivet er endnu ikke implementeret i Danmark.

6.4 Vandrammedirektiv
EU’s vandrammedirektiv blev vedtaget i 2000 /26/. Direktivet fastlægger bindende rammer for vandplanlægningen i EU. Vandrammedirektivet er implementeret i dansk lovgivning ved miljømålsloven og danner rammerne for udarbejdelse af vandmiljøplaner for vanddistrikterne og naturplaner for internationale beskyttelsesområder /25/.

6.5 Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten
og ca. 3 km ind i landet, dog med lokale variationer (planlovens § 5 /7/ ). Den
dækker de dele af kysten, der ligger i sommerhusområder og i landzone, dvs. ikke
områder der er udlagt som byzone. Formålet er at bevare kysterne åbne og fri for
bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af at ligge ved kysten. Planloven indeholder særlige regler for kommunernes planlægning i kystnærhedszonen. Efter
reglerne må der kun inddrages nye arealer i byzone, når der er en særlig begrundelse for det. Det skal være en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse.
Det samme gælder, når der planlægges for nye anlæg i landzone /7/.
I Kalundborg Kommuneplan er kystnærhedszonen opdelt i zone A og zone B, som
illustreret på Figur 6-2. Inden for zone A kan der ikke udlægges nye byområder
eller opføres nye tekniske anlæg, ferie- og fritidsanlæg mv. Inden for zone B kan
der undtagelsesvis udlægges nye byområder. Der kan som hovedregel ikke placeres større tekniske anlæg i zone B /12/.
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Figur 6-2 Kystnærhedszonen.

Hovedparten af kabelkorridoren ligger inden for zone B, mens ilandføringspunkterne krydser zone A. Kabelstationsområderne og den eksisterende station Røsnæs ligger ligeledes i zone B, mens eksisterende stationsanlæg ved Kalundborg,
Novo Syd og Asnæsværket ligger uden for kystnærhedszonen.
Kystnærhedszonen er for dette projekt relevant i forbindelse med ændringer på
stationsanlæg inden for zonen og etablering af ny kabelstation. Der skal således
redegøres for den visuelle påvirkning af kystlandskabet og for den planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelse. Det samme gælder, når der planlægges
for nye anlæg i landzone.
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6.6 Naturbeskyttelsesloven
6.6.1

Fredede områder

Benyttelsen af fredning af udvalgte områder har siden 1917 været centralt i naturbeskyttelsen i Danmark, og er det ældste og mest vidtgående instrument til beskyttelse af natur og landskaber. Fredninger kan gennemføres for at varetage alle
de formål, som naturbeskyttelsesloven indeholder, hvilket er beskyttelse af dyr og
planter og deres levesteder, landskab og kulturhistorie, ligesom en fredning kan
fastsætte bestemmelser om forbedring og genopretning af naturen. Endvidere
kan fredninger regulere folks adgang til at færdes i naturen. Fredningsnævnet behandler fredningsforslag og vedtager den endelige fredningskendelse for hvert
enkelt område. Fredningerne er registreret i det centrale fredningsregister.
Ud over de førnævnte arealfredninger omfatter det centrale fredningsregister også arealfredninger af kirkernes næromgivelser (Exner-fredninger). Disse fredninger er frivillige deklarationer med bestemmelser, der skal sikre de nære kirkeomgivelser mod indgreb, som hindrer kirkernes frie beliggenhed.
Landkorridoren berør ingen fredede områder eller kirkefredninger.

6.6.2 Beskyttede § 3 naturtyper
Naturbeskyttelsesloven beskytter bl.a. naturen med dens bestand af vilde dyr og
planter samt deres levesteder samt de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier. Herunder beskytter loven mod
ændringer i naturtypernes tilstand /27/.
Naturtyperne, der er omfattet af lovens § 3, udgøres af:





Søer og vandhuller der er mindst 100 m2.
Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe der hver for sig
eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m2. Moser under 2.500
m2 er også beskyttede, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer.
De fleste vandløb er også beskyttede via en særskilt § 3-udpegning.

Ved søer forstås både naturlige og helt eller delvist menneskeskabte vandhuller,
bassiner og damme.
Korridoren for landkabler indeholder spredte beskyttede naturtyper og et større
sammenhængende § 3 område omkring Kærby Å. Kærby Å er desuden eneste beskyttede vandløb der direkte krydses af korridoren, mens Tranemose Grøft i den
nordlige del af korridoren tangeres af korridoren.
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Ved feltundersøgelserne blev i alt 87 lokaliteter med beskyttet natur besigtiget.
Lokaliteterne var fordelt på:







8 ferske enge,
18 moser,
3 overdrev,
56 vandhuller,
1 strandeng og
1 vandløb

Det kræver en forudgående dispensation fra kommunerne for at ændre tilstanden
af § 3-beskyttede naturtyper. I VVM-redegørelsens del 3 gennemgås projektets
potentielle påvirkninger af § 3-områder.

6.6.3 Beskyttelseslinjer
I det danske landskab er der udlagt bygge- og beskyttelseslinjer omkring strande,
søer og åer, skove, fortidsminder, kirker og klitter, jf. naturbeskyttelsesloven. Det
er forbudsbestemmelser, som skal sikre, at de nærmeste omgivelser omkring disse landskabselementer friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb. Bygge- og beskyttelseslinjerne har forskellige udstrækninger og ses
på Figur 6-3. I det følgende beskrives de beskyttelseslinjer, der er relevante for
dette projekt.
Strandbeskyttelseslinjen, naturbeskyttelseslovens § 15, har til formål at beskytte
kystområderne. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller
af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen.
Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke
foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges
skel. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra bestemmelserne jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, 2 og 3. Strandbeskyttelseslinjen er som udgangspunkt 300
meter bred, men på udvalgte strækninger er beskyttelseslinjen imidlertid reduceret i bredde eller helt fjernet. Dette er tilfældet ved Kalundborgs havne- og erhvervsområder. Ved begge ilandføringspunkter er kyststrækningen omfattet af
strandbeskyttelseslinjen. Korridoren for kabelstationen er reduceret, så den ikke
er i konflikt med beskyttelseslinjen.
Sø- og åbeskyttelseslinjen, naturbeskyttelseslovens § 16, beskytter søer og åer
mod, at der placeres bebyggelse, campingvogne og lignende, etableres beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 meter fra søer med en
vandflade på mere end 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning. Der er en række undtagelser for bestemmelserne, eksempelvis ved gentilplantning af skovarealer og beplantning i
eksisterende haver. Åbeskyttelseslinjen omkring Kærby Å krydses af korridoren.
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Figur 6-3 Bygge- og beskyttelseslinjer.

Skovbyggelinjen, naturbeskyttelseslovens § 17, har til formål at sikre det frie udsyn til skoven og at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og
dyrelivet. Derfor må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skovene. For privatejede skove gælder dette kun,
hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængende skov. Korridoren krydser
skovbyggelinjen omkring Klosterskov nord for Holbækvejen.
Fortidsmindebeskyttelseslinjen, naturbeskyttelseslovens § 18, og bestemmelsens
formål er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Ved bestemmelsen skal både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet,
herunder indsyn til og udsyn fra fortidsminderne, sikres. Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særligt mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved fortidsminderne.
Fortidsmindebeskyttelseslinjen er på 100 meter, hvilket regnes fra fortidsmindets
ydre grænse. Inden for korridoren findes et enkelt fortidsminde omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen. En anden fortidsmindebeskyttelseslinje ligger ligeledes inden for korridoren, mens selve fortidsmindet ligger udenfor.
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6.7 Anden lovgivning
Foruden ovennævnte lovgivning eksisterer der en række andre lovmæssige rammer, som er bestemmende for projektets udformning og realisering. I det følgende præsenteres kort de mest relevante.

6.7.1

Museumsloven

Museumsloven sikrer, at væsentlige elementer af kultur- og naturarven bevares
for eftertiden /28/.
Alle fortidsminder både til lands og til vands er omfattet af museumslovens bestemmelser. Der må derfor ikke foretages ændringer i tilstanden af fredede jordfaste fortidsminder. Kulturstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra beskyttelsen. Kulturstyrelsen kan kræve, at der i forbindelse med anlægsarbejderne
iværksættes eftersøgninger af ikke registrerede fund inden anlægsarbejderne påbegyndes på såvel land som på søterritoriet.
På søterritoriet skal alle fund af fortidsminder, herunder vrag, skibsladninger og
dele heraf, anmeldes til Kulturstyrelsen. Overalt på det danske søterritorium er
der mulighed for at træffe på fortidsminder og skibsvrag.

6.7.2

Vandløbsloven

Naturbeskyttelseslovens regler om vandløb og søer overlapper i nogen grad reglerne i vandløbsloven /29/. Vandløbsloven tager imidlertid først og fremmest sigte på vandløbenes evne til at aflede overfladevand, spildevand samt drænvand og
derfor på vandløbets form og skikkelse. Foranstaltninger efter loven skal dog altid
ske under hensyntagen til anden lovgivning, herunder lov om naturbeskyttelse og
lov om miljøbeskyttelse.
Ændringer i vandløbenes udformning, herunder midlertidige omlægninger i forbindelse med kabelkrydsningsarbejder, må derfor ikke fortages uden forudgående tilladelse fra de respektive myndigheder.

6.7.3

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelsen udpeger følgende områder som drikkevandsressourcer /30/:
1. Områder med drikkevandsinteresser.
2. Områder med særlige drikkevandsinteresser.
3. Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne nævnt i
nr. 2.
4. Delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2 og 3, og som er særlig
følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening, de anses
for følsomme over for.
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5. Delområder inden for de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af
vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).

6.7.4

Skovloven

Skovloven har til formål at bevare de danske skove og medvirke til at forøge det
danske skovareal /31/. Skovloven indeholder endvidere bestemmelser om fredskovspligt, hvilket indebærer, at skovarealerne skal drives til skovbrugsformål og
i overensstemmelse med skovlovens bestemmelser. De fleste private skove og alle
offentlige skove er fredskov.
For fredskove gælder bl.a., at sårbare naturtyper som vandhuller, moser, enge eller heder, der ligger i fredskovsarealer, hverken må opdyrkes eller afvandes. Desuden skal skovbryn af løvtræer, egekrat og buske bevares.
Såfremt der opnås tilladelse til ophævelse af fredskovspligten, fastsætter Naturstyrelsen vilkår for etablering af erstatningsskov (/22/). Der er gennemført besigtigelse af fire områder med skov, hvoraf de tre er omfattet af fredskovspligt. Det
eneste fredskovsområde, der kan blive påvirket af kabelkorridoren, er et smalt
beplantningsbælte langs Slagelsevej.

6.7.5

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelseslovens formål er at værne om natur og miljø, således at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets
livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet /32/.
Loven tilsigter særligt at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og
undergrund samt ulemper i form af støj og vibrationer. Endvidere tager loven sigte mod at begrænse spild af råstoffer og mod at fremme renere teknologi.
Aktiviteter i forbindelse med etablering, drift og afvikling af Sejerø Bugt Havmøllepark er derfor underlagt bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven. Eksempelvis
skal det sikres, at der ved mellemdeponering af forurenet jord ikke sker nedsivning af forurenet vand til grundvandet. Ligeledes kan der være skærpede krav til
afværgeforanstaltninger i forbindelse med kabellægning og særligt herunder
grundvandssænkning i områder hvor kabelkorridoren forløber gennem områder
med særlige drikkevandsinteresser.

6.7.6

Jordforureningsloven

Lov om forurenet jord regulerer det samlede jordforureningsområde og erstatter
den tidligere lovgivning i affaldsdepotloven, værditabsloven og de dele af miljøbeskyttelsesloven, som specifikt regulerede jordforurening /33/.
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Hvis der under et bygge- eller jordarbejde konstateres forurening på et areal, der
ikke er kortlagt, skal arbejdet standses i henhold til § 71 i Jordforureningsloven,
og den pågældende kommune skal underrettes. Tilsvarende er gældende på kortlagte arealer, hvis den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

6.7.7

Havmiljøloven

Formålet med loven er at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet /36/.
Med loven tilsigtes det, at forebygge og begrænse forurening og anden påvirkning
af natur og miljø, herunder særligt havmiljø, fra aktiviteter, der kan bringe menneskets sundhed i fare, skade natur- og kulturværdier på og i havet, være til gene
for den retmæssige udnyttelse af havet eller forringe rekreative værdier eller aktiviteter.
Der vil blive stillet krav om, at de fartøjer som er involveret i anlægsarbejdet lever
op til Havmiljøloven.

6.7.8

Vindmøllebekendtgørelsen

Bekendtgørelsen finder anvendelse ved etablering, ændring og drift af vindmøller. Den, der ejer en vindmølle, er ansvarlig for, at den etableres, drives og vedligeholdes således, at bestemmelserne i bekendtgørelsen er overholdt. Det gælder
eksempelvis den samlede støjbelastning fra vindmøller, der ikke må overstige de
fastsatte grænseværdier i bekendtgørelsen /37/.

6.7.9

Søsikkerhedsloven

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs /38/ finder anvendelse på danske skibe. Ethvert skib skal være bygget og udstyret og skal drives således, at menneskeliv på søen er sikret fuldt betryggende, og således, at det er egnet til det formål,
det til enhver tid er bestemt for. Der skal tages mest muligt hensyn til beskyttelse
mod forurening. Det er bl.a. efter denne lov, at Erhvervs- og vækstministeriet foretager sejladssikkerhedsmæssige vurderinger og stiller krav om risikoreducerende tiltag.
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7 Alternativer
VVM-redegørelsen skal beskrive de væsentligste alternativer, som bygherren har
undersøgt, herunder 0-alternativet, som er det tilfælde, hvor projektet ikke gennemføres.
VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt Havmøllepark omfatter kun hovedforslaget og
det tilhørende 0-alternativ.
I de efterfølgende afsnit behandles således ikke alternativer til hovedforslaget,
men en beskrivelse af de alternative anlægsløsninger, der ligger indenfor VVMredegørelsens worst case-ramme og som bidrager til at kvalificere vurderingerne
af miljøpåvirkninger for det anlægsprojekt, der måtte blive gennemført indenfor
VVM-redegørelsens worst case-ramme.

7.1 Alternativer til mølleparkens placering
Som beskrevet i afsnit 1 er Sejerø Bugt Havmøllepark et af de i alt seks områder,
hvor der i henhold til Energiaftalen fra 2012 og vækstaftalen fra 2014 skal gennemføres undersøgelser og udbud for i alt 350 MW produktionsmøller samt planlægning for ilandføringsanlæg og landanlæg.
Placeringen af undersøgelsesområdet for de marine anlæg (havmøller og ilandføringskabler) i Sejerø Bugt er således fastlagt ved en politisk beslutning af 28. november 2012. Den politiske beslutning er truffet efter en længere proces, hvor
Havmølleudvalget gennemførte en screening og kortlægning af arealinteresser på
havet ud til 20 km fra kysten med henblik på at identificere de bedst egnede områder til udbygningen med kystnære havmøller /23/. Screeningen var fokuseret
på at identificere egnede placeringer ud fra hensynet til konkurrerende anvendelse af arealerne, samt ud fra eksisterende viden om havmøllers påvirkning af miljøet, sejladssikkerhed og det visuelle indtryk. Der er endvidere udarbejdet en visualiseringsrapport /34/ og en miljøvurdering /35/som led i Havmølleudvalgets
arbejde med valg af placeringer for de kystnære havmølleparker.
På baggrund af screeningsrapporten har energiforligskredsen i november 2012
godkendt de seks områder for kystnære havmølleparker, der skulle arbejdes videre med, hvoraf Sejerø Bugt er den ene. Undervejs i Havmølleudvalgets arbejde er
mindsteafstanden til kysten øget fra ca. 2 km til 4 km, og der er sket ændringer af
områdeafgrænsningen.
Der arbejdes således ikke med alternative placeringer til disse seks områder udstukket af energiforligskredsen. Der har ikke i forbindelse med de forberedende
arbejder og 1. offentlighedsfase været vurderet alternativer for anlæg af landkab-
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ler og ændringer og nybygning af stationsanlæg. Der er således ikke fravalgte alternativer for hverken anlæg på søterritoriet eller anlæg på land.
Myndighederne vil på baggrund af VVM-redegørelserne for de seks havmølleprojekter tage beslutning om, hvorvidt et projekt kan tillades eller ej i de enkelte områder for kystnære havmøller med tilhørende landanlæg.
Som en konsekvens af VVM-processen kan der ved moderate eller væsentlige miljøpåvirkninger blive stillet krav fra myndighederne, der efterfølgende begrænser
området for opsætning af havmøller. Dette vil kunne ske både gennem udbudsmaterialet fra Energistyrelsen og når Energistyrelsen meddeler etableringstilladelsen, der udformes på baggrund af VVM-redegørelsens vurderinger.

7.2 Alternativer til mølleparkens udformning
Indenfor hvert enkelt af de seks udpegede områder for kystnære havmøller planlægges som tidligere beskrevet for op til 200 MW produktionsmøller, undtagen
på Bornholm, hvor der planlægges for op til 50 MW. Det er således ikke fastlagt,
hvilke af de seks områder der skal udnyttes, og i hvilket omfang de pågældende
områder skal udbygges for at opnå en udvidelse af vindkraften i Danmark med
350 MW.
Designet for havmølleparkerne er ligeledes ikke fastlagt, ligesom valg af mølletyper og -størrelser heller ikke er kendt. I VVM-redegørelsen vurderes effekterne af
forskellige opstillingsscenarier, mølletyper, fundamenter og anlægsmetoder for
havmølleparken. På landjorden beskrives og undersøges ligeledes forskellige relevante muligheder for tilslutning til elforsyningsnettet, da udbygningen af landanlæggene afhænger af den endelige størrelse af havmølleparken.
Hvis myndighederne vurderer, at miljøpåvirkningerne fra nogle af de forskellige
anlægsplaceringer, anlægsudformninger, anlægsmetoder, med videre ikke kan
accepteres, vil der blive stillet krav om dette i den endelige tilladelse til projektet.
Det vil være den kommende koncessionshaver, der vælger design af mølleparken,
møllestørrelse, fundamenttype mv. Der må i denne sammenhæng ikke anvendes
alternative løsninger, der indebærer øgede miljøpåvirkninger i forhold til vurderingerne i denne VVM-redegørelse. For eksempel vil der ikke kunne afviges fra de
overordnede rammer for mølledimensioner og fundamenttyper, der er behandlet
indenfor VVM-redegørelsens worst case-ramme.

7.3 Alternative metoder
De metoder for etablering af fundamenter, mølletårne, kabelnedlæggelse mv., der
er vurderet i denne VVM-redegørelse, sætter ikke grænser for, at andre metoder
kan anvendes, så længe det ikke vil give anledning til øgede miljøpåvirkninger i
forhold til de vurderinger, der er foretaget.
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De metoder, der er vurderet i VVM-redegørelsen, anses dog for at være dækkende
i forhold til gældende praksis for etablering af fundamenter, mølletårne, kabelnedlæggelse mv.

7.4 Forsøgselementer
Havmøller er under stadig teknologisk udvikling. Møllerne gøres mere effektive,
nemmere at vedligeholde ligesom anlægsmetoder optimeres. Samlet set er formålet at nedbringe produktionsomkostningerne for vedvarende energi.
Det er hensigtsmæssigt, at den tilbudsgiver der får koncessionen, har visse frihedsgrader til at afprøve nye forsøgselementer ved anlæg, drift og nedtagning af
havmøller.
Eksempler på ’forsøgselementer’ i anlægsfasen kunne være varianter af fundamenttyper, materialer og opstillingsteknik. Også møllernes indretning kunne indeholde forsøgselementer, fx nyudviklede elektriske eller mekaniske komponenter, styrings- og kontrolfunktioner, eller at mølletårne monteres med særlige anløbsfaciliteter, der muliggør anløb af vedligeholdelsesbåd også under hårdt vejr,
etc.
I driftsfasen kunne forsøgselementer fx være forsøg med nye typer materialebeskyttelse, alternativ lysafmærkning for flytrafik styret af radarobservationer af flyfartøjer i luftrummet over møllerne (forudsat dispensation fra gældende regler
kan opnås), etc.
Generelt forventes forsøgselementerne at kunne accepteres inden for rammerne
af VVM-tilladelsen, såfremt de miljømæssige påvirkninger ligger klart inden for
de rammer, der er beskrevet i VVM-redegørelsen.
Eftersom ’forsøgselementer’ ikke kan defineres på forhånd, foreslås det, at hvis
der er tvivl om, hvorvidt forsøgselementet ligger indenfor VVM-redegørelsens
rammer, skal dette forelægges de godkendende myndighederne til udtalelse inden implementering. Opstår der ønsker om at kombinere projektet med elementer som fx bølgekraftanlæg, muslingefarm, havdambrug eller andet, skal dette
vurderes efter, at der er udarbejdet et tillæg til VVM-redegørelsen.

7.5 0-alternativet
VVM-reglerne indebærer, at projektet sammenlignes med et såkaldt ”0alternativ”, der defineres som den situation, hvor havmølleparken ikke etableres.
Såfremt projektet ikke gennemføres, vil der ikke påføres havmiljøet eller miljøet
på land påvirkninger, som følge af projektet. Området på havet vil stå uberørt
hen, og på land vil de eksisterende landanlæg blive drevet videre med den nuværende miljøpåvirkning.
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På det overordnede plan vil 0-alternativet resultere i, at den langsigtede energipolitiske strategi mod øget anvendelse af vindenergi til dækning af Danmarks
samlede elforbrug skal revurderes. Det er en forudsætning for opfyldelse af målsætningen om uafhængighed af fossilt brændstof i 2050, at vindkraft udbygges i
det omfang, som Energiforliget fastlægger.
0-alternativet vil medføre et fortsat behov for en delvis udnyttelse af fossile
brændstoffer med en deraf følgende mindre reduktion i forhold til det nuværende
niveau af drivhusgasser. Til gengæld vil der ikke, udover miljøbelastningen der
skyldes udnyttelsen af fossile brændstoffer, påføres havmiljøet eller miljøet på
land belastninger som følge af ikke at gennemføre projektet.
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8 Vurderingsmetode
Identificeringen af potentielle påvirkninger foretages på baggrund af de aktiviteter, som er beskrevet i den tekniske projektbeskrivelse samt beskrivelsen og kortlægningen af de eksisterende forhold.

8.1 VVM-redegørelse som worst case
Under udarbejdelse af denne VVM-redegørelse foreligger ikke et afgrænset projekt, eftersom der først i forbindelse med meddelelse af etableringstilladelse til en
kommende koncessionshaver vil foreligge et afgrænset anlægsprojekt for såvel
anlæg på havet som anlæg på land. Redegørelsen er derfor udarbejdet ud fra en
worst case-tilgang, hvilket vil sige ud fra vurderinger af de værst tænkelige påvirkninger inden for en teknisk ramme for projektet. I VVM-redegørelsen indgår
således for hvert fagemne en beskrivelse af worst case-scenarier, og det er vurderet hvilket scenarie, der vil medføre den største miljøpåvirkning.
Worst case-rammen for VVM-redegørelsen skal sikre, at det endelige anlægsprojekt vil være omfattet af de vurderinger, der er gennemført i forbindelse med
VVM-arbejdet, og enten vil have tilsvarende eller mindre miljøpåvirkning end de
miljøpåvirkninger, der er vurderet i VVM-redegørelsen.
Inden for worst case-rammen for VVM-redegørelsen er vurderingerne af miljøpåvirkninger for relevante alternative anlægselementer, som fx forskellige størrelser
af havmøller, forskellige valg af møllefundamenter eller forskellige valg af nettilslutning på land belyst, således at VVM-redegørelsen vil være dækkende for de
mulige anlægsløsninger, der ligger inden for worst case-rammen.

8.2 Kriterier for kategorisering af påvirkninger på miljøet
Påvirkningerne vurderes særskilt for hvert emne med fokus på følgende forhold:






Intensitet
Udbredelse
Varighed
Følsomhed af receptor
Overordnet påvirkning

En påvirkning er i dette projekt defineret som betydningen af en påvirkning på
recipientmiljøet (receptoren) før gennemførelsen af afværgeforanstaltninger.
De kriterier, der anvendes til vurderingen af hvert af ovenstående forhold, gennemgås i nedenstående afsnit. Vurderingerne vil i større eller mindre grad være
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baseret på faglig ekspertise og tidligere erfaringer fra lignende projekter og fysiske miljøer. Dette skal medvirke til at sikre en rimelig grad af konsensus om vurderingerne.

8.3 Intensitet, udbredelse og varighed
Påvirkninger vurderes ud fra deres intensitet, udbredelse og varighed. Forskellige
metoder kan anvendes ved vurderingerne, fx:
Brug af modelberegninger til at estimere omfanget af samspillet mellem en
projektaktivitet og recipientmiljøet.
Brug af geografiske informationssystemer (GIS) til at plotte receptorer i
forhold til projektområdet og influensområdet af en effekt (estimeret ved
modelberegning, tidligere undersøgelser og tilgængelig litteratur).
Statistiske vurderinger.
Anvendelse af resultaterne af kortlægningen af eksisterende forhold, litteratur og feltundersøgelser.
Fagpersonens erfaring fra lignende opgaver.








Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed er præsenteret i Tabel 8-1.
Tabel 8-1 Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed af påvirkninger på miljøet
Intensitet
Ingen/ubetydelig

Der vil ikke være nogen (/eller kun ubetydelig) påvirkning på strukturen
eller funktionen af receptoren.

Lille

Der vil være en mindre påvirkning på strukturen eller funktionen af receptoren, men dens grundlæggende struktur / funktion er bevaret.

Mellem

Der vil i nogen grad være en påvirkning på strukturen eller funktionen af
receptoren. Strukturen / funktionen af receptoren vil delvist gå tabt.

Stor

Der vil i høj grad være en påvirkning på strukturen og funktionen af receptoren. Strukturen / funktionen af receptoren vil fuldstændig gå tabt.

Geografisk udbredelse
Lokal

Påvirkningen vil være begrænset til projektområdet.

Regional

Påvirkningen vil være begrænset til projektområdet og op til ca. 20 km
uden for projektområdet.

National

Påvirkninger vil være begrænset til dansk territorium.

Grænseoverskridende

Påvirkningen vil brede sig uden for Danmark.

Varighed
Kort

Påvirkningen vil ske under og umiddelbart efter anlægsfasen, men vil
stoppe i det øjeblik den påvirkende aktivitet stopper.

Mellemlang

Påvirkningen vil ske i hele anlægsfasen og indtil tre år efter.
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Intensitet
Lang

Påvirkningen vil ske i hele anlægsfasen og fortsætte i en længere periode
efter (> 3 år)*.

Permanent

Påvirkningen vil være permanent

* Virkninger, der forekommer i hele driftsfasen (fx støj fra møller), vil som udgangspunkt altid være lang

8.4 Følsomhed af receptor
Følsomheden af de receptorer, der potentielt kan blive påvirket af projektets aktiviteter, skal også vurderes. Forskellige egenskaber er brugt til at bestemme graden af følsomheden, herunder bl.a. modstand mod forandring, tilpasningsevne,
sjældenhed, mangfoldighed, værdi for andre receptorer, naturlighed, skrøbelighed og om receptor er faktisk til stede under en projektaktivitet. Disse bestemmende kriterier er beskrevet i Tabel 8-2.
Tabel 8-2 Kriterier for følsomhed af en receptor
Følsomhed
Lav

En receptor, der ikke er vigtig for økosystemets funktion, eller som er
vigtig, men er resistent over for ændringer (i forbindelse med projektets
aktiviteter) og som naturligt og hurtigt vil vende tilbage til før-effekt status, når aktiviteterne ophører.

Mellem

En receptor, der er vigtig for økosystemets funktion. Er ikke modstandsdygtig over for ændringer, men kan aktivt gendannes til før-effekt status
eller vil naturligt vende tilbage over tid.

Høj

En receptor som ikke er resistent over for påvirkningen og som ikke kan
gendannes til før-effekt status.

8.5 Overordnet påvirkning
Den overordnede påvirkning er vurderet på grundlag af evalueringen af de enkelte kriterier behandlet ovenfor. I Tabel 8-3 fremgår kriterier for den overordnede
påvirkning.
Tabel 8-3 Kriterier for vurdering af den overordnede påvirkning
Overordnet påvirkning
Neutral/uden

Ingen påvirkning i forhold til status quo.

Ubetydelig

Der forekommer små påvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplicerede, kortvarige eller uden langtidseffekt og helt uden irreversible effekter.

Mindre

Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist omfang eller kompleksitet, en vis varighed udover helt kortvarige effekter, og som har en
vis sandsynlighed for at indtræde, men med stor sandsynlighed ikke
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Overordnet påvirkning
medfører irreversible skader.
Moderat

Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang eller langvarig karakter (fx i hele anlæggets levetid), sker med tilbagevendende hyppighed eller er relativt sandsynlige og måske kan give visse irreversible men helt lokale skader på eksempelvis bevaringsværdige kultur- eller naturelementer.

Væsentlig

Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang og/eller langvarig karakter, er hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil være
mulighed for irreversible skader i betydeligt omfang.

Positiv

Der forekommer positive påvirkninger.
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10 Bilag 1 - Ordliste
Tabel 10-1 Ordliste.
Ord

Forklaring

Bentiske samfund

Dyre- og plantesamfund, der lever i og ved havbunden. Her kan der
være tale om både algesamfund eller samfund af egentlige planter som
havgræsser og ålegræs. Dyresamfund, der lever i sedimentet (infauna)
og dyresamfund der lever på sedimentet. Dyr, der lever på sedimentets
overflade eller overflader på havbunden kan enten være mobile eller
fastsiddende.

Bentonit

Lys og blød lerart. Bentonit er fremkommet ved omdannelse og forvitring af glasholdig vulkansk aske og har et stort indhold af lermineraler.
Materialet svulmer kraftigt op, når det opløses i vand. Anvendes som
tætningsmiddel ved brøndboring.

Biotop

En rumligt afgrænset, mindre enhed af et økosystem, hvor de ydre vilkår (klima, jordbund osv.) sætter grænserne. Ordet kommer af græsk:
biol = liv og topos = sted.

Blow-out

Engelsk udtryk. Ukontrolleret udblæsning af (her) boremudder (bentonit) fra borehullet eller gennem en lækage. Opstår, når overliggende
jordlag ikke har tilstrækkelig massefylde i forhold til det tryk, der er i
borehullet.

Boremudder

Bruges som smøremiddel og tætningsmiddel i forbindelse af boringer.
Hovedparten består af bentonit, en naturlig lerart.

Bronzealder

I Danmark ca. 1700-500 f. Kr.

Bundfauna

Dyr/organismer, der lever/opholder sig i og ved havbunden.

Fuglebeskyttelsesdirektivet

Fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979,
om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer) forpligter blandt
andet medlemslandene til at udpege og sikre levesteder for fugle (fuglebeskyttelsesområder), der er truede, følsomme overfor ændringer af
levesteder, sjældne eller på anden måde særligt opmærksomhedskrævende.

Emission

Udledning/udsendelse af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand. F.eks. den vægtmængde, der udsendes fra en skorsten,
målt f.eks. i kg. pr. time.

Habitatdirektivet

Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af
naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer) forpligter
EU’s medlemsstater til at bevare naturtyper og arter, som er af betydning for EU gennem udpegning af særlige bevaringsområder, de såkaldte habitatområder.

Fredskov

Fredskov er arealer, som altid skal drives efter skovlovens regler om
god flersidig skovdrift. Fredskove er bl.a. beskyttet mod rydning.

Gravitationsfundament

Et fundament fremstillet i beton, stål eller en kombination heraf, som
sænkes ned på havbunden, hvorefter det fyldes med sand eller andet
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Ord

Forklaring
materiale for at øge vægten og dermed stabiliteten.

Hydrografi

Udforskning og opmåling af vandet på jordoverfladen, dvs. om dets
fordeling, fysiske og kemiske egenskaber, bevægelse og dybdeforhold.
Der skelnes mellem oceanografi og hydrografi, hvor hydrografien i
denne snævrere betydning kun omfatter beskrivelse af havenes dybdeforhold. Ordet kommer af hydro- og -grafi, dvs. ”vandbeskrivelse”.

Infauna

Dyr der lever nedgravet i sedimentet.

Invasive arter

Ikke hjemmehørende arter der påvirker hjemmehørende arter negativt.

Kompenseringsspole

Elektrisk installation [på station], der medvirker til at regulere den
elektriske spænding [i elnettet].

Kuldioxid

Kemisk formel: CO2. Luftart, der udskilles ved ånding, gæring, forrådnelse og forbrænding af kulstofforbindelser. Naturligt forekommende i
atmosfæren. Udnyttes af plantecellernes klorofyl til gennem fotosyntesen at opbygge sukkerstoffer, kulhydrater. Kuldioxid er en såkaldt
drivhusgas.

Kumulativ effekt

En effekt som gradvis akkumuleres over tid, eller en selvforstærkende
effekt som skyldes en samtidig påvirkning fra flere kilder.
Grundstof med kemisk betegnelse N (nitrogen). Forekommer som luftart N2 og udgør størstedelen af atmosfærisk luft. Visse jordbakterier er
i stand til at binde kvælstof fra atmosfæren. Kvælstof bliver derved tilgængeligt for højere plantearter. Kvælstof indgår i salte som f.eks. nitrat eller ammonium-salte, og det findes i proteiner i alle levende organismer.

Kvælstof

Kvælstofoxider

Betegnelsen kvælstofoxider, NOx, bruges som regel om to gasser:
Kvælstofilte, NO, som er en farveløs, lugtfri gas, og kvælstofdioxid, og
NO2 som er en rødlig/brun gas med en skarp lugt. Alle kvælstofoxider
er drivhusgasser. Både kvælstofilte og kvælstofdioxid bruges i forskellige kemiske processer bl.a. som iltningsmiddel. Kvælstofoxider bidrager til syreregn og til nedbrydning af ozonlaget. Store mængder kvælstofoxider kan derudover skade plantelivet og være sundhedsskadelige
for mennesker.

Marin

Afledt af latin. Det der vedrører havet.

Miljøfremmede stoffer

Betegnelse for forskellige stoffer, der er fundet i miljøet på steder
og/eller i koncentrationer som ikke forekommer naturligt. Nogle miljøfremmede stoffer forekommer naturligt, eksempelvis kviksølv og benzen. Sådanne stoffer er miljøfremmede, når de på grund af menneskelige aktiviteter forekommer i unaturligt høje koncentrationer. Andre
miljøfremmede er menneskeskabte og forekommer ikke naturligt i miljøet.

Monopæl

Et fundament bestående af et langt stålrør, 3-4 m i diameter ved møller
på 3-4 MW og op til 10 m i diameter ved 10 MW møller, som placeres
nede i havbunden. Røret kan enten hamres (rammes) ned i havbunden, eller det kan installeres i et boret hul.

Muffegrav

Midlertidig udgravning, hvori kabler samles. Muffe = cylinder der omslutter f.eks. ledninger.

Natura 2000

Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne, der er udpeget på
grundlag af EU’s naturdirektiver, udgør tilsammen Natura 2000, der
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er et økologisk netværk af beskyttede områder i hele EU.

Okker

Gult til gulbrunt, lerholdigt, amorft eller mikrokrystallinsk forvitringsprodukt af forskellige jernmineraler (jernoxihydroxider). Af græsk:
ochra, femininum af ochros 'bleg, gusten'. Våde, iltfattige jordlag kan
være rige på mineralet pyrit, hvoraf der kan dannes jernforbindelser.
Når pyrit iltes, f.eks. ved at jordlagene drænes, spaltes det i svovlsyre
og opløste jernforbindelser (ferrojern). Ved luftens adgang iltes ferrojernet til ferrijern, der udfældes som okker. Okker er ikke, som opløst
jern (ferrojern), direkte giftig for fisk og smådyr, men medvirker til en
forringet miljøkvalitet i vandmiljøet.

Overdrev

Kulturbetinget beskyttet naturtype. Overdrev er karakteriseret ved en
lysåben urtedomineret vegetation på tør bund uden anden kulturpåvirkning end græsning.

Pelagisk

Bruges om organismer eller fiskeredskaber, der er knyttet til eller bruges i de frie vandmasser. Modsat benthisk, bundlevende.

Plankton

En fællesbetegnelse for små, mikroskopiske organismer, der lever frit
flydende i havet, i søer og i mindre omfang i vandløb. Planteplankton =
fytoplankton. Dyreplankton = zooplankton.

Polyætylen

Plastik, termoplast; polymeriseret ætylen, der anvendes i kabler.

Radiokæder

En kæde af kombinerede modtage- og sendestationer, som tilsammen
overfører et bundt trafikkanaler mellem kædens ender. Radiokæderne
benytter høje radiofrekvenser, som sendes og modtages i strålebundter
ved hjælp af parabolantenner, der er placeret i tårne. Derved kan der
være 30-50 km mellem hvert radiokædetårn.

Rasteområder

Områder trækkende fugle anvender under træk, til hvile og fødesøgning.

Receptor

Modtager. I VVM-sammenhæng en organisme, økosystem, område,
habitat, befolkning eller erhverv mv. der kan blive påvirket.

Rødlistede arter

Den danske Rødliste er fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, hvor risikoen for at uddø er blevet vurderet efter retningslinjer udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN).
En rødliste er således en oversigt over plante- og dyrearter, som er
sjældne og i fare for at forvinde eller allerede er forsvundet.

Servitut

En begrænset ret over en fast ejendom, der tilhører en anden (af lat.
servitus 'underkastelse', gen. servitutis). Servitutten skal tinglyses for
at have gyldighed over for senere aftaleerhververe.

Side scan sonar

Et ekkolod, der kan kortlægge strukturen af havbunden.

Svovldioxider

Farveløs, sundhedsskadelig og skarpt lugtende gas. Uønsket biprodukt
ved afbrænding af fossile brændsler indeholdende svovl.

Terrestrisk

Afledt af latin terra. Det der vedrører landjorden.

Topografi

Beskrivelsen af landskabsformer og havbundsforhold.

Trippelekstuderet

Tredobbelt isolering med plastisk materiale opnået ved at presse det
smeltede plastik gennem dyser ud omkring hver enkelt leder (af eng.
extrude presse ud, af lat. extrudere, ex- + trudere støde frem, skubbe
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frem).

Tungmetaller

De metaller, der har højest atomvægt og høj massefylde, over 5 g/ml.
Bl.a. kviksølv, bly, krom, cadmium, zink, kobber, nikkel. Forbindelser
af disse metaller kan optræde som miljøgifte. De kan opkoncentreres
til giftige niveauer i organismerne gennem fødekæderne.

V1 kortlagte arealer

Arealer, hvor jorden muligvis er forurenet.

V2 kortlagte arealer

Arealer, hvor jorden er klassificeret som forurenet.

Worst case

Engelsk udtryk for den værst tænkelige situation.

Tabel 10-2 Liste med forkortelser.
Forkortelse
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AIS

AIS (Automatic Identification System) er et maritimt radiosystem,
til automatisk identifikation af skibe. Det er obligatorisk for skibe
over en vis størrelse. Med AIS udsender skibe løbende informationer om deres identitet, kurs og fart til andre skibe og landstationer
i nærheden.

CO2

Kuldioxid.

C-PODS

Akustisk datalogger, der genkender marsvins navigations- og
kommunikationslyde (kliktag).

NOVANA

Det Nationale program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen.

NOx

Summen af koncentrationen af kvælstofoxider (kvælstofilter) (NO
og NO2).

OSD

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser.

PM10

Partikler mindre end 10 μm. Stammer fra ophvirvlet jordstøv og
forbrænding. Disse partikler menes at være de mest skadelige for
helbredet. Tilsvarende anvendes også definitioner for PM2,5 og
PM1.

ROV

Undervandsrobot: Remotely Operated Vehicle / ubemandet miniubåd der her er forsynet med videoudstyr.

SEL

Sound Exposure Level. Et udtryk for den samlede støjpåvirkning
(lydenergi) i 1 sekund.

SO2

Svovldioxid.

VVM

Vurdering af Virkninger på Miljøet.
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Enhed
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dB(A)

Decibel. Støjens lydniveau i dB(A) er et mål for støjens styrke, der
nogenlunde angiver den styrke, som et menneske oplever, at støjen
har. Det menneskelige øre opfatter ikke toner, der har samme fysiske styrke, men forskellig frekvens på samme måde. Toner, der har
en lav frekvens, vurderes som værende svagere end toner, der har
en høj frekvens. Decibel er i modsætning til andre måleenheder en
logaritmisk måleenhed. Hvis lyden f.eks. stiger med 10 dB(A), oplever man det, som om lydens styrke er blevet fordoblet. Omvendt
oplever man en dæmpning på 10 dB(A), som omlydstyrken er halveret. Støjniveauet halveres, når afstanden til en punktkilde fordobles, og støjniveauet fra to ens støjkilder er 3 dB(A) højere end
den enkelte støjkildes niveau.

GW

Gigawatt = 1.000 Megawatt (MW)

Hz

Hertz. Enhed (SI) for frekvens defineret som én svingning pr. sekund.

kV

Kilovolt = 1.000 V. Elektrisk måleenhed for spænding.

mg

Milligram. 1mg = 0,001g.

MW

Megawatt = 1.000.000 Watt

Pa

Udtryk for tryk målt i enheden pascal.

Tesla

Enhed ved måling af magnetfelter.

μg

Mikrogram. 1μg = 0,001 mg = 0,000001 g.

μm

Mikrometer. 1 μm = 0,001 mm = 0,000001 m.
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